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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund  
Att personer skall straffas för sina brottsliga gärningar har å ena sidan alltid ansetts vara en 

grundsats inom både straffrätten och i samhället. Å andra sidan torde det vara lika naturligt att 

en person ska ha rätt att försvara sig själv och sin egendom. Redan år 1734 fanns bestämmelser 

om självhämnd nedskrivna i svensk lagstiftning och den första mer allsidiga nödvärnsrätten 

upptogs i ett lagförslag år 1832 och blev senare en del av 1864 års strafflag. Grundläggande 

rättigheter gällande möjligheten att få försvara sin kropp och egendom på ett adekvat och 

proportionerligt sätt har således funnits i svensk rätt under en lång tid. Denna rätt har vidare 

konkretiserats i straffrätten och anpassats efter dagens samhälle i det 24 kapitlet brottsbalken 

(BrB) som behandlar de allmänna grunderna för ansvarsfrihet.1 

 

Innebörden av sådan ansvarsfrihet är att det är accepterat att i vissa fall begå gärningar som i 

andra fall hade ansetts brottsliga. För att ta ett exempel på en sådan situation; om någon slår dig 

har du rätt att slå tillbaka. Vad som däremot är svårare att avgöra är till exempel; hur hårt får 

man slå tillbaka, med vad får man slå tillbaka samt under hur lång tid man har man rätt att slå 

tillbaka?  

 

Nödvärnsrätten, som troligtvis är en av de mer uppmärksammade ansvarsfrihetsgrunderna, 

innebär att de handlingar du använder för att försvara dig och din egendom inte är brottsliga så 

länge de inte anses vara uppenbart oförsvarliga. Din rätt till försvar är inte heller begränsad till 

ett påbörjat angrepp mot dig och din egendom utan du kan även ha rätt att ta till våld om ett 

brottsligt angrepp kan anses vara överhängande.2  

 

Rätten till nödvärn återfinns i 24 kap. 1 § BrB 1 st. och stipulerar att en gärning som någon 

begår i nödvärn utgör brott endast om den ”med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det 

angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig”. Det krävs således 

en utveckling i praxis för att utröna de frågor som väcks gällande vad som kan anses vara 

uppenbart oförsvarligt och de efterföljande bedömningarna. Nödvärnsrätten har därför till stor 

del formats och utvecklats av praxis.  

                                                
1 Blomkvist, 1972, s. 11.  
2 Se nödvärnsbestämmelsen i 24 kap. 1 § BrB för en uttömmande uppräkning av när rätt till nödvärn föreligger. 
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Ett något senare inslag i svensk nödvärnsrätt benämns putativt nödvärn. Putativt nödvärn, 

ibland kallat inbillat nödvärn, innebär att en person, kan undgå straffansvar efter att ha försvarat 

sig med våld mot ett inbillat angrepp. Således kan personen, utifrån sin egen uppfattning av 

situationen, komma att frias från straff. Den putativa nödvärnsrätten innebär och medför alltså 

att en handling, som rent objektivt sett är brottslig, då varken ett angrepp eller överhängande 

angrepp förelegat, men där personen felaktigt uppfattat situationen och handlat i tron om att 

denne har försvarat sig på ett lagligt sätt, även kan komma att de facto vara lagenlig enligt 

tidigare nämnda nödsvärnsbestämmelse.3  

 

Var går då gränsen för vad en person med ansvarsbefriande verkan kan inbilla sig? Ska personer 

straffas för att de felaktigt uppfattat en situation som hotfull och farlig? Ett nyligen medialt 

uppmärksammat fall, som visar på den putativa nödvärnsrättens problematik och svårigheter, 

är det fall där en man med Downs syndrom blev ihjälskjuten av polis. Mannen hade promenerat 

runt sent i centrala Stockholm och bar vid tillfället på ett leksaksvapen. Mannen blev 

ihjälskjuten av polis som trodde att mannen var beväpnad med ett skarpladdat automatgevär. 

Polisens handlande kan faktiskt ligga inom nödvärnsrättens ramar då de kan ha uppfattat 

situationen som en reell nödvärnssituation.4 

 

I ett annat uppmärksammat fall rörande putativt nödvärn så invände den tilltalade att han i en 

inbillad nödvärnshandling, med ett svärd, värjde sig mot ett livsfarligt angrepp från, enligt 

honom, fiktiva varelser. Högsta domstolen godtog hans uppfattning av situationen och den 

efterkommande bedömningen huruvida hans handlingar hade varit uppenbart oförsvarliga eller 

inte baserades på hans uppfattning av situationen.5    

 

Var går gränsen för vad domstolarna accepterar att en person kan inbilla sig, hur stor inverkan 

har vissa yttre omständigheter på denna bedömning och hur skall rätten avgöra en persons 

subjektiva uppfattning? Ser domstolarna runt om i Sverige likadant på en putativ 

nödvärnsinvändning? 

 
 
                                                
3 Se bl.a. NJA 2012 s. 45. 
4 Westin, Adam, Aftonbladet [https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/7lAmm4/eric-20-med-downs-syndrom-

skots-till-dods-av-polis] 2019-02-13. 
5 Se tidigare nämnda NJA 2012 s. 45. 
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1.2 Syfte  
Uppsatsens syfte är att kritiskt analysera förutsättningarna för att undgå straffansvar för brott 

genom en putativ nödvärnsinvändning samt undersöka huruvida Högsta domstolens syn på 

putativa nödvärnsinvändningar rörande våld mot person överensstämmer med utvalda fall från 

underrätterna.  

Inom ramen för uppsatsen kommer även följande frågeställningar att besvaras: 

• Vad är ett brott? 

• Vad är nödvärn? 

• Vad är putativt nödvärn? 

• Vilka krav ställer HD för att en putativ nödvärnsinvändning skall accepteras av rätten? 

 

1.3 Metod & Material 
För att utreda gällande rätt har den rättsdogmatiska metoden till stor del använts i detta arbete 

vilket innebär att uppsatsen kommer baseras på lag, förarbeten, prejudikat och doktrin. Metoden 

används även för att lösa juridiska problem. Med den rättsdogmatiska metoden menas en 

tolkningsmetod som kortfattat innebär sökande och finnande av svar på juridiska problem och 

frågeställningar i ovanstående rättskällor. 6  Vidare menar Jan Kleineman att ovan nämnda 

metod även kan användas för att kritisera rådande rättsläge.7 

 

Brottsbegreppet, dess bakgrund och struktur diskuteras framförallt i doktrin. Lagtexten är 

begränsad på området. Stor vikt har lagts vid doktrin från bland annat Petter Asp, Magnus 

Ulväng och Nils Jareborg eftersom de på ett tydligt, strukturerat och nyanserat sätt beskriver de 

fundament som medför att en handling är att anse som brottslig. En förklarande och utredande 

del av brottsbegreppet är nödvändig för att kunna beskriva och utreda nödvärnsbestämmelsen 

och dess problematik. Utgångspunkten för denna del har således varit den reviderade versionen 

av Kriminalrättens grunder från 2013. Utöver att boken är väl strukturerad, tydlig och 

nyanserad så är de tre skribenterna mycket erfarna inom straffrättens område.8 Ytterligare 

litteratur och doktrin har använts för att komplettera och fylla luckor under arbetets gång. 

Däribland har doktrin från Mats Dahlström m.fl. studerats, vilken på ett tydligt sätt både 

                                                
6 Kleineman, 2013, s. 21. 
7 Se Kleineman, 2013, s. 34 f.  
8 Till exempel är Petter Asp sedan 2017 ledamot i Högsta Domstolen, Magnus Ulväng är professor i straffrätt vid 

Uppsala Universitet och Nils Jareborg är professor emeritus i straffrätt vid Uppsala Universitet.  
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bekräftar och fyller luckorna från tidigare nämnda doktrin. Lagtext, som står över doktrin i 

rättskällehierarkin har studerats i den utsträckning det varit möjligt och används för att ge 

läsaren mer konkreta exempel.9 

 

Uppsatsens deskriptiva del om nödvärn kommer till stor del baseras på högsta domstolens 

prejudikat och förarbeten till lagstiftningen på området. Detta då lagstiftaren lämnat en stor del 

av gränsbedömningarna till domstolarna, vilket således innebär att nödvärnets gränser regleras 

genom praxis.10 Även förarbeten har studerats för att ge en mer nyanserad bild av rättsläget.  

 

Uppsatsens deskriptiva del rörande det putativa nödvärnet är till stor del baserad på praxis. 

Detta beror på att putativt nödvärn, likt den vanliga formen av nödvärn, till stor del regleras i 

praxis. Därtill skall det sägas att doktrinen inom putativt nödvärn är begränsad och en stor del 

av det som finns skriven på området behandlar det putativa nödvärnet snarast i förbifarten. 

Vidare är den litteratur som finns skriven av enbart ett fåtal skribenter, vilket ytterligare minskar 

tillgången till en bredd av olika tolkningar och en vidare nyanserad bild av rättsläget. 

Avsaknaden av en bredd av doktrin har uppsatsens många rättsfall fått väga upp. Dessutom 

väger praxis tyngre än doktrin enligt rättskällehierarkin.11 Ett fall från HD rörande putativt 

nödvärn som får mycket utrymme i kapitel fyra är NJA 1991 s. 661. Rättsfallet analyseras och 

diskuteras då det visar på en stor del av den problematik som finns kring det putativa 

nödvärnsrätten, både hur nödvärnsrätten ska gälla vid ett brottsligt angrepp från flera personer 

men också var gränsen går vid användandet av ett skarpladdat skjutvapen, det vill säga ett 

livsfarligt vapen. Därtill ska sägas att putativt nödvärn och dess problematik var ett snävare 

ämnesval än jag kunde förutspå och att skriva en uppsats om det har varit svårare än vad som 

kunde förväntas. 

 

I kapitel fem behandlas rättsfallet NJA 2012 s. 45 då det enligt uppsatsförfattaren ställer den 

putativa nödvärnsrätten på sin teoretiska spets. HD beskriver och förklarar i punktform hur en 

putativ nödvärnsbedömning skall ske samt de efterföljande bedömningarna om huruvida 

handlandet varit uppenbart oförsvarligt eller inte och slutligen om personen ”svårligen kunnat 

besinna sig”.  

 

                                                
9 Angående de traditionella rättskällornas hierarki, se Sandgren, 2018, s. 45. 
10 SOU 1934:56, s. 12. 
11 Se Sandgren, 2018, s. 45. 
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När det gäller frågeställningen om hur hovrätterna ser på putativa nödvärnsinvändningar på 

samma sätt som HD så kan man inte utifrån valda hovrättsfall återge en fullständig bild av 

rättsläget då underlaget helt enkelt är för litet för att vara fullständigt representativt. För att en 

sådan bild skulle kunna ges skulle det krävas en genomgång samt analys av samtliga 

underrättsfall, vilket inte är möjligt utifrån arbetets tidsramar och resurser. Valda rättsfall kan 

således bara visa på en eventuell indikation åt vilket håll analysen visar på, vilket framhålls i 

uppsatsens slutsats. 

 

Underrättsfallen som har valts behandlar putativt nödvärn vid våld mot person. Dessa valda 

rättsfall har sedermera kritiskt analyserats och kommenterats. Samtliga rättsfall är från år 2013 

eller senare för att kunna göra en jämförelse med NJA 2012 s. 45. Rättsfallen har hittats genom 

en generell sökning på Zeteo med sökorden ”putativt nödvärn” och ”inbillat nödvärn” och har 

sedan valts utifrån relevans kring ämnet samt uppsatsens syfte. Vidare har enbart fall som 

prövats av hovrätten studerats. Detta val har framförallt motiverats av att hovrätterna är färre 

till antalet samt innehåller fler juristdomare, vilket torde öka den juridiska kompetensen. 

Dessutom är hovrätten i realiteten ofta den slutliga instansen för de flesta rättsliga spörsmål, då 

HD enbart beviljar prövningstillstånd i en bråkdel av de fall där prövningstillstånd har sökts.12 

Därtill har rättsfallen valts utifrån ett försök att få en spridning mellan åren 2013–2017 för att 

fånga upp eventuella förändringar och nyansskillnader hos domstolarna.  

 

1.4 Motivering till avgränsningar 
Det finns ett flertal ansvarsbefriande grunder i 24 kapitlet BrB. Uppsatsen har emellertid 

avgränsats till att enbart behandla nödvärn och putativt nödvärn samt excess genom våld eller 

hot om våld mot person, det vill säga enligt 24 kap. 1 § 2 st. BrB. Övriga punkter i paragrafen 

kommer således inte att behandlas. Denna avgränsning har gjorts för att nödvärnsbestämmelsen 

är väldigt omfattande och behandlar en mängd olika typer av situationer. För att ta ett exempel 

behandlas däribland rätten till nödvärn mot någon som försöker bryta sig in i ett fartyg, enligt 

24 kap. 1 § 2 p. BrB. 

 

                                                
12 Under 2017 prövades enbart 137 fall av HD varav 30 var brottmål. Se domstolsstatistik 2017 

[http://www.hogstadomstolen.se/Publikationer/Statistik/domstolsstatistik_2017.pdf] 2018-12-20. 
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1.5 Disposition 
För att förstå problematiken kring putativt nödvärn krävs det en förklaring av brottsbegreppet 

och en förståelse för när en straffbar gärning har begåtts. Uppsatsen kommer därför 

inledningsvis att beskriva de komponenter som krävs för att en specifik gärning ska vara att 

anse som brottslig. Kapitel två är således ett rent deskriptivt kapitel.  

 

Då putativt nödvärn bygger på den generella nödvärnsrätten så kommer uppsatsen först 

innehålla genomgång av den konkreta formen av nödvärnsrätt, det vill säga den icke inbillade. 

Således kommer kapitel tre först innehålla en mer ingående genomgång av bestämmelsen 24 

kap. 1 § BrB för att sedan beskriva den praxis som finns på området. Även kapitel tre är således 

ett rent deskriptivt kapitel av gällande rätt för nödvärn. 

 

Kapitel fyra behandlar det putativa nödvärnet och stor vikt kommer att läggas vid praxis då 

reglerna kring det putativa nödvärnet inte finns reglerat i lag. Kapitel fyra är även det ett rent 

deskriptivt kapitel av gällande rätt. 

 

Vidare innehåller kapitel fem en analys och förklaring av NJA 2012 s. 45 följt av 

uppsatsförfattarens egna tankar och kommentarer rörande rättsfallet.  

 

Kapitel sex innehåller en genomgång av utvalda underrättsfall rörande putativt nödvärn samt 

efterföljande kortare analyser och tankar kring domstolarna bedömningar. 

 

Uppsatsen avslutas med en sammanfattande och analytisk del jämte en diskussion kring om det 

finns några tecken som visar på huruvida underrätterna faktiskt har samma synsätt på putativa 

nödvärnsinvändningar som HD.   
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2 Brottsbegreppet   
 
För att förstå nödvärnbestämmelsen och putativt nödvärn krävs det en förklaring av 

brottsbegreppet och en förståelse för vad som krävs för att en gärning ska vara att anse som 

brottslig. Uppsatsen kommer därför inledningsvis beskriva de komponenter och steg som 

svensk straffrätt uppställer för att en gärning ska vara att se som otillåten och slutligen eventuellt 

brottslig.   

 
2.1 Två huvudtyper av brottsförutsättningar 
Grovt förenklat är ett brott en gärning som är beskriven i en författning och för vilken straff är 

föreskrivet, vilket framgår av 1 kap. 1 § BrB. Dock räcker inte det inte med att en gärning är 

belagd med straff för att den skall anses vara brottslig. Det är bara en av en rad nödvändiga 

förutsättningar av allmän karaktär som måste vara uppfyllda. Dessa förutsättningar av allmän 

karaktär kallas rekvisit och kan med fördel delas in i två grupper; (1) rekvisit för otillåten 

gärning och (2) rekvisit för personligt ansvar. Distinktionen mellan dessa begrepp kan även 

uttryckas med termerna gärningsrekvisit och ansvarsrekvisit.13  

 

Av praktiska skäl bör därtill dessa två typer rekvisit av praktiska skäl delas in i ytterligare 

underkategorier. Dessa kategorier kan jämföras med en checklista där alla delar måste vara 

uppfyllda för att en handling ska vara brottslig och för att rätten ska kunna utfärda en fällande 

dom. Det ska sägas att den nedan angivna ordningen inte måste följas från. Skulle någon punkt 

i listan saknas, oberoende av vilken, så kan inte en fällande dom ske.14  Som ett exempel på 

detta kan ett rättsfall från HD nämnas i vilket rätten valde att inte ta ställning till uppsåtsfrågan 

(som de menade vara extra komplicerad) då rätten ansåg att det var enklare att komma fram till 

ett tillfredsställande resultat genom att istället ta ställning till huruvida ett frivilligt 

tillbakaträdande hade skett eller inte.15  

 

De två huvudgrupperna av brottsförutsättningar kan i sin tur delas in i vardera två undergrupper. 

Under huvudtypen rekvisit för otillåten gärning, finns underkategorierna 

brottsbeskrivningsenlighet och frånvaro av rättfärdigande omständigheter. För huvudtypen 

                                                
13 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 58. Se även Herlitz, 1996/97, s. 281.  
14 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 58. Se även Jareborg, 2001, s. 33. 
15 NJA 1998 s. 86. 
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rekvisit för personligt ansvar finns underkategorierna det allmänna skuldkravet och frånvaro 

av ursäktande omständigheter. 

 

För tydlighetens skull kan det förklaras genom följande struktur: 
 

A. Rekvisit för otillåten gärning 

A1. Brottsbeskrivningsenlighet 

A2. Frånvaro av rättfärdigande omständigheter 

B. Rekvisit för personligt ansvar 

B1. Det allmänna skuldkravet 

B2. Frånvaro av ursäktande omständigheter.16 

 

Nedan kommer en mer utförlig genomgång av de olika nivåerna som är av relevans för 

nödvärnsrätten och den putativa nödvärnsrätten.  

 

2.2 Rekvisit för otillåten gärning 
2.2.1 Brottsbeskrivningsenlighet 
De enskilda paragraferna i brottsbalkens katalog över brott innehåller regelmässigt en 

brottsbeskrivning av en eller flera gärningstyper samt en straffskala som är knuten till 

beskrivningen. I dessa beskrivningar finns de mer särpräglade rekvisiten som skiljer 

brottstyperna åt.17  

 

Det finns ett krav på precision i beskrivningarna vilket tillgodoses bäst genom att brottet 

beskrivs som en enstaka handling. Beskrivningen innehåller även ofta uttryck som hänvisar till 

en bedömning.18  

 

För att en handling ska vara brottsbeskrivningsenlig så ska handlingen uppfylla de rekvisit som 

brottsbeskrivningen i bestämmelsen beskriver. 19  Till exempel så uppfyller en person som 

berövar någon livet brottsbeskrivningsenligheten för mord i 3 kap. 1 § BrB.20 

 

                                                
16 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 59. 
17 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 60. 
18 Strahl, 1976, s. 15 f. 
19 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 60. 
20 Det kan emellertid finnas andra faktorer som påverkar huruvida det faktiska brottet som är begått är mord 

enligt 3 kap. 1 § BrB.  
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2.2.1.1 Överskjutande uppsåtsrekvisit 
Till brottsbeskrivningsenligheten hör även så kallade överskjutande uppsåtsrekvisit. Det 

innebär att det i brottsbestämmelser ibland finns krav på ett visst uppsåt. Till exempel kan man 

i 8 kap. 1 § BrB, som innefattar stöld av normalgraden, se att det krävs ett tillägnelseuppsåt för 

att en person ska kunna dömas för detta brott. Tillägnelseuppsåtet är således ett av de rekvisit 

som krävs för stöld, enligt 8 kap. 1 § BrB.21 

 

2.2.1.2 Gärningsculpa 
För att en person inte skall dömas för något som uppenbarligen står utanför dennes kontroll 

finns det ett krav på orsakssamband inom straffrätten. Många av straffbestämmelserna är 

skrivna på ett sätt som rent språkligt omfattar ett vidsträckt antal sätt att orsaka ett visst resultat 

på, detta för att brottskatalogen inte ska bli allt för omfattande. För att återigen ta bestämmelsen 

om mord i 3 kap. 1 § BrB så kan det tyckas orimligt att en person som har försett sin vän med 

cigaretter hela livet skulle komma att dömas för mord, oavsett om vännen slutligen dör i 

lungcancer.22 

 

Således ska gärningspersonen vid en brottslig gärning ha kontroll över skeendet fram till brottet 

kan anses vara fullbordat. Ett tydligt exempel på detta är att en gärningsperson tar ett stryptag 

på offret tills det är uppenbart att vederbörande inte längre lever. I många fall är 

orsakssambandet inte lika tydligt och en modell för att lösa denna typ av orsaksproblem brukar 

kallas gärningsculpa. 23 

 

Gärningsculpa brukar i normalfallet innefatta två delar. För det första krävs det att 

gärningspersonen i sitt handlade tagit risker som inte kan tillåtas, det vill säga att 

gärningspersonen har handlat med ett otillåtet risktagande. För det andra krävs det att detta 

otillåtna risktagande ska ha relevans för resultatet. Denna orsaksambandsbedömning kan i 

vissa fall vara mycket komplex. Till exempel kan gärningspersonen ha ansvar för ett resultat 

som denne saknat kontroll över om denne vid ett tidigare skede haft kontroll.24  

 

                                                
21 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 60. 
22 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 62. 
23 Jareborg, 2001, s. 34 f. 
24 Jareborg, 2001, s. 35. 
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För att återkomma till huruvida det finns ett orsakssamband mellan erbjudandet av cigaretter 

och vännens död i lungcancer, så är åtminstone huvudregeln att det inte är något otillåtet 

risktagande. Detta beror bland annat på att var och en har ett ansvar för sin egen hälsa.25 

 
2.2.2 Frånvaro av rättfärdigande omständigheter 
Nästa steg för att avgöra om ett brott har begåtts är att se huruvida det förelegat någon 

rättfärdigande omständighet. Dessa rättfärdigande omständigheter innebär att en handling som 

i och för sig är brottsbeskrivningsenlig ändå varit tillåten. Dock krävs det en i princip en i lagtext 

nedskriven undantagsregel, till exempel de straffrättsliga undantagsreglerna som stadgas i 24 

kap. BrB.26 Hit räknas bland annat bestämmelsen om nödvärn, 24 kap. 1 § BrB vilken kommer 

att förklaras senare i uppsatsen.27 

 

2.3 Rekvisit för personligt ansvar 
Om ovanstående rekvisit är uppfyllda föreligger en otillåten gärning. För att en otillåten gärning 

sedermera ska anses vara brottslig krävs det att rekvisiten för personligt ansvar är uppfyllda. 

Rekvisiten för personligt ansvar brukar delas in i två underkategorier där den första kallas för 

det allmänna skuldkravet och den andra för frånvaro av ursäktande omständigheter.28 

 
2.3.1 Det allmänna skuldkravet 
I svensk straffrätt förekommer det två allmänna former av skuld, uppsåt och oaktsamhet. 

Uppsåt kan förenklat beskrivas som sådant att gärningspersonen ska förstå vad hen gör. För 

oaktsamhet gäller det istället att gärningspersonen åtminstone borde förstå vad hen gör. Ibland 

kan skuldkravet vara tydligt uttryckt i brottsbeskrivningen men som huvudregel gäller att brott 

antingen är uppsåtsbrott eller oaktsamhetsbrott. Vidare skulle ett straffansvar utan krav på 

uppsåt eller oaktsamhet vara oacceptabelt utifrån principiella skäl.29  

 

Utgångspunkten vid bedömningen är att ett brott endast föreligger om handlingen begåtts 

uppsåtligen. Oaktsamhet kan endast föranleda brott om det är föreskrivet, som till exempel vid 

vållande till kroppsskada enligt 3 kap. 8 § BrB.30 

 

                                                
25 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 62. 
26 Ibid. 
27 Se kapitel 3. 
28 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 64. 
29 Ibid.  
30 Se Dahlström m.fl., 2005, s. 15.  
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2.3.1.1 Täckningsprincipen 
Vidare omfattas även täckningsprincipen inom det allmänna skuldkravet. Täckningsprincipen 

innebär kortfattat att brottsrekvisiten ska täckas av antingen uppsåt eller oaktsamhet, det vill 

säga att uppsåtet eller oaktsamheten ska innefatta alla delar av brottsbestämmelsens 

beskrivning.31 

 
Frånvaro av uppsåt eller oaktsamhet innebär att gärningspersonen är ursäktad, trots att 

gärningen är otillåten.32  

 
2.3.2 Frånvaro av ursäktande omständigheter 
Utöver de ursäktande omständigheterna gällande det allmänna skuldkravet33 finns det fall där 

en person kan frias från ansvar trots att personen har begått en otillåten gärning och gjort det 

med uppsåt alternativt genom oaktsamhet. En av de viktigare bestämmelserna av denna typ är 

den om excess vilket återfinns i 24 kap. 6 § BrB.34 

 
2.4 Sammantagen bedömning 
Sammanfattningsvis innebär det att om en gärning uppfyller ovanstående förutsättningar för en 

otillåten gärning, det vill säga brottsbeskrivningsenligheten och frånvaro av rättfärdigande 

omständigheter föreligger en otillåten gärning i straffrättslig mening. Om gärningspersonen 

dessutom uppfyller något av rekvisiten för personligt ansvar föreligger ett brott i rättslig 

mening. 35   Skulle någon av de uppräknade kriterierna saknas är gärningen således inte 

brottslig.36 

 

3 Nödvärn  
 
Putativt nödvärn eller inbillat nödvärn innebär kortfattat att en person försvarar sig mot ett 

inbillat brottsligt angrepp. Den stora skillnaden mot nödvärn som stipuleras i 24 kap. 1 § BrB 

är att ett reellt angrepp inte föreligger vid ett putativt nödvärn. För att förstå det putativa 

nödvärnet krävs det således en förklaring av den konkreta formen av nödvärn. 

 
 

                                                
31 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 64. 
32 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 65.  
33 Se avsnitt 2.3.1. 
34 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 65. Se även avsnitt 3.8 för en mer utförlig förklaring av excess-reglerna. 
35 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 64.  
36 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 66.  
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3.1 Rätten till nödvärn – en avvägning mellan intressen 
I ett rättssamhälle kan inte enskilda individer ta sig rätten att själva skipa rättvisa. Den som till 

exempel slår en annan människa kan komma att dömas för misshandel enligt 3 kap. 5 § BrB. 

Vi har valt ett samhälle där vi bland annat har förordnat polis, domare och åklagare till att 

skydda och skipa rättvisa. Emellertid finns det ett antal undantag där det faktiskt är tillåtet att 

vidta annars brottsliga handlingar. Däribland finns rätten till självförsvar – nödvärnsrätten.37  

 

Nödvärnsrätten i såväl brottsbalken som i äldre rätt har reglerats på ett sätt som lämnar 

förhållandevis stort utrymme till domstolarna för utveckling och tolkning. Det har i tidigare 

förarbeten anförts att nödvärnsrätten anses tillhöra ”den naturliga rätten” och att den såldes inte 

kan regleras i minsta detalj. En alltför detaljerad reglering skulle riskera att stå ”i strid med den 

naturliga billighetskänslan38”.39  

 

Vidare har denna avvägning mellan den angripna personens rätt att försvara sig och förövarens 

rätt att inte behöva tåla mer än vad som är nödvändigt alltid varit problematisk för både 

lagstiftaren och domstolarna. Det måste göras en distinktion mellan vad som är självförsvar och 

vad som är självhämnd. Det vill säga den punkt när självförsvaret övergår i en handling som 

istället kan liknas vid ett angrepp.40 

 
Det skall även nämnas att nödvärnsrätten inte endast gäller vid användning av våld i 

självförsvar.  Trots att nödvärnsinvändningar troligtvis är vanligast när det är fråga om åtal för 

misshandel, kan handlingar som är svårare att definiera som självförsvar komma att klassas 

som nödvärnshandlingar. I ett hovrättsavgörande stod en person åtalad för olaga hot efter att ha 

hotat att skada några pojkar som hade kastat smällare mot förbipasserande. Hovrätten fann att 

hotet hade yttrats i nödvärn och att den tilltalade skulle gå fri från ansvar.41  

 

3.2 Bestämmelsens utformning – 24 kap. 1 § BrB 
Inledningsvis skall sägas att nödvärnsparagrafen karaktäriseras av en vaghet och lämnar stort 

utrymme för tolkning. Denna vaghet är i viss mån nödvändig, men kan emellertid öka risken 

                                                
37 Blomkvist, 1972, s. 9.  
38 Ett äldre uttryck som kan beskriva vad som är skäligt eller rättvist.   
39 SOU 1934:56 s. 12. 
40 Blomkvist, 1972, s. 10. 
41 Se RH 1999:73.  
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för att domstolar eller åklagare vid bedömningen in casu kan tillämpa bestämmelsen 

godtyckligt.42 

 

Bestämmelsen om nödvärn finns lagstadgad i 24 kap. 1 § BrB. Paragrafen är uppdelad i två 

stycken där det i första stycket stadgas att en gärning som begåtts i nödvärn endast är straffbar 

om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna 

i övrigt är uppenbart oförsvarliga. Det handlar således om en försvarlighetsbedömning som görs 

utifrån ett flertal faktorer för vilka kommer att presenteras nedan.43  

 

Vidare innehåller bestämmelsens andra stycke en uppräkning av de olika situationerna där 

rätten till nödvärn kan föreligga. Uppsatsens fokus kommer att ligga på första punkten som 

stipulerar att en rätt till nödvärn föreligger mot ett ”påbörjat eller överhängande brottsligt 

angrepp på person eller egendom.” 

 

Därtill är det av vikt att påpeka att nödvärn är en objektiv ansvarsfrihetsgrund. Detta innebär 

att det är den reella situationen och hur saker och ting objektivt sett föreligger som avgör 

huruvida rätten till nödvärn föreligger eller inte. Det betyder således att personen som utför 

handlingen inte behöver känna till de omständigheter som innebär att handlingen faktiskt utförs 

inom ramen för nödvärn. 44 Inte heller har det någon betydelse för om personen i fråga faktiskt 

trodde sig ha rätt att agera i nödvärn.45 

 

En nödvärnsinvändning kan endast göras gällande i relation till angriparen. Som ett exempel: 

Om A blir angripen av B så får inte A ta en hammare som tillhör C för att skydda sig mot B:s 

angrepp. (Här skulle istället nödbestämmelsen, enligt 24 kap. 4 § BrB, vilken inte kommer att 

behandlas ytterligare i uppsatsen, kunna komma att bli aktuell.)46 

 

För läsarens skull kan förutsättningarna för rätten till nödvärn sammanfattas enligt ett liknande 

format som för när en gärning är att klassa som brottslig. 47  Uppräkningen av 

nödvärnssituationer uttömmande.48 

                                                
42 Se Wallén, s. 157–158 samt s. 166. 
43 Se avsnitt 3.5–3.7.  
44 Jareborg, 1985, s. 57.  
45 Se kapitel 4 om putativt nödvärn.  
46 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 210. 
47 Se avsnitt 2.1.  
48 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 210. 
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För den i uppsatsen valda situationen brottsligt angrepp blir schemat enligt följande:  
 

1. Det skall föreligga en nödvärnssituation. Rätten till nödvärn föreligger mot: 

a. Ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom 

2. Gärningen skall inte vara uppenbart oförsvarlig.49 

 

3.3 Påbörjat eller överhängande angrepp 
Som nämnts ovan krävs det att angreppet mot den som ska utöva sin nödvärnsrätt är brottsligt 

och uppfyller brottsförutsättningarna. Vidare kräver lagstiftaren att angreppet antingen är 

påbörjat eller överhängande. Då det räcker att angreppet är överhängande är det inte nödvändigt 

att utreda exakt när angreppet påbörjas då det med lydelsen överhängande markerar ett skede 

innan angreppet är påbörjat.50  

 

I förarbetena till lagen tas ett exempel upp där en fartygsbefälhavare får information om att 

besättningen planerar att döda honom när fartyget har nått fram till en viss plats. De menar att 

det vid en sådan situation inte är nödvändigt att vänta med nödvärnsåtgärder tills fartyget når 

platsen.51 Därtill skulle ett tidigt ingripande kunna innebära lindrigare åtgärder.52 

 

I den gamla strafflagen och fram till brottsbalkens ikraftträdande var kravet att angreppet skulle 

vara ”omedelbart förestående”. Rekvisitet motsvarade en tidpunkt mellan den nuvarande 

bestämmelsens överhängande respektive påbörjat. Detta innebär att nuvarande lagstiftning är 

mer generös och således till den angripnes fördel då en nödvärnshandling kan företas innan 

angreppet är påbörjat.53 

 
Vidare ska det sägas att preventivt nödvärn inte är tillåtet. Emellertid kan det i vissa fall som 

bland annat rör upprepade fall av misshandel i hemmet bli en svårare avvägning mellan 

huruvida en försvarshandling har skett under ett överhängande angrepp eller om det har varit 

en preventiv och därigenom otillåten handling. 54  Av förarbetena framgår dock att det aldrig är 

tillåtet att söka upp en person som man tror att man kommer bli misshandlad av och 

                                                
49 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 211. 
50 Ibid. 
51 SOU 1953:14 s. 395.  
52 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 211. 
53 Blomkvist, 1972, s. 26.  
54 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 211 f. 
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oskadliggöra denne. Exakt var gränsen mellan ett överhängande angrepp och preventivt 

nödvärn går är upp till rätten att avgöra i det enskilda fallet.55  

 

Därtill innebär nödvärnsbestämmelsens krav på att angreppet ska vara överhängande eller 

påbörjat att rätt till nödvärn inte längre föreligger då angreppet anses vara avslutat. 

Hämndaktioner är således inte att se som nödvärn. Exempel på när ett angrepp kan anses vara 

avslutat är då angriparen är försvarslös, givit upp eller ligger på marken.56 

 

Vid slagsmålssituationer där det förekommer ömsesidiga angrepp från båda parter och dessa 

sker samtidigt utan att orsaka mer än ringa skador kan det inte föreligga någon rätt till nödvärn. 

Detta stipuleras i ett fall från HD där två pojkar från början ”skojbråkade” med varandra men 

där det övergick till ett slagsmål. Denna typ av fysisk konfrontation var således inte brottslig.57 

 

HD har även tagit upp frågan huruvida det vid ett påbörjat angrepp med slag och sparkar, 

föreligger ett eller flera angrepp. Ska varje slag och spark ses som ett nytt angrepp eller ska en 

serie av slag ses som ett enda angrepp?  

 

Om varje slag skulle komma att betraktas som ett avslutat angrepp, föreligger rätten till nödvärn 

endast om det skulle finnas anledning att tro att angriparen kommer att fortsätta slå, då ett 

angrepp är överhängande. Skulle däremot serien av slag ses som ett enda angrepp kommer 

således även motangreppet av slag att ses som en enda försvarsgärning. Angreppet är över 

endast när det är tydligt att serien av slag har upphört och rätt till nödvärn föreligger fram tills 

att så sker.58 HD valde i NJA 1969 s. 425 att se en serie av slag som ett enda angrepp, där den 

angripne valde att försvara sig med våld trots en teoretisk möjlighet att dra sig tillbaka. Våldet 

bestod i fler än ett slag men HD menade att slagen var att se som ett enda motangrepp.59 

 

3.3.1 Nödvärn mot nödvärn 
Ett angrepp är endast brottsligt när alla brottsförutsättningar är uppfyllda.60 Det innebär således 

att nödvärn inte kan mötas med nödvärn.61 Det vill säga, en gärning som är ursäktad enligt 

                                                
55 Se SOU 1988:7 s. 73. 
56 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 212. Se även NJA 1970 s. 280 samt NJA 1980 s. 606.  
57 NJA 1993 s. 553.  
58 Bäcklund m.fl., 2018, s. 3.  
59 Se NJA 1969 s. 425.  
60 Se kapitel 2.  
61 Jfr hovrättens dom i NJA 1976 s. 183.  
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rättfärdigande omständigheter, i detta fall nödvärn, är inte att klassa som ett brottsligt angrepp 

och kan således inte bemötas med nödvärn, då en förutsättning för nödvärn är att angreppet är 

brottsligt.62 

 

3.4 Brottsligt angrepp på person 
Utöver kraven om att angreppet ska vara brottsligt,63 så måste ett angrepp på person vara fysiskt 

till sin karaktär. Med fysiskt menas till exempel misshandel, betvingande och andra former av 

ofredanden. Vidare kan även oaktsamhetsbrott utgöra ett angrepp i straffrättslig mening, i vilket 

det oftast rör sig om en villfarelse från angriparen sida. Därtill kan i vissa fall av underlåtenhet 

utgöra ett brottsligt angrepp på person. Som ett exempel kan nämnas att om person A underlåter 

att hindra sin hund från att attackera person B, vilket innebär att person A gör sig skyldig till 

ett brottsligt angrepp. Underlåtenhet till att hindra hunden kan likställas med att uppmana 

hunden till attack. Hunden i sin tur kan likställas med ett tillhygge, vilket ger person B rätt till 

nödvärn. Om person A däremot försöker kalla in hunden men misslyckas kan det däremot inte 

anses vara ett brottsligt angrepp.64  

 

Nödvärnsrätten gäller för angrepp mot person vilket innebär att personens ställning i samhället 

inte spelar någon roll. En hemlös person har samma rätt att försvara sig. Detta torde vara en 

självklarhet för de allra flesta.65 

 
Vidare är det inte säkert att nödvärn kan appliceras mot den som medverkar till ett brottsligt 

angrepp. Detta eftersom det krävs att medhjälpsgärningen självständigt har angreppskaraktär 

och är brottslig.66 

 

3.5 Prövningen sker på objektiva grunder 
En nödvärnshandling enligt 24 kap 1 § BrB är tillåten om den med hänsyn till: 

• Angreppets beskaffenhet, 

• Det angripnas betydelse, 

• Omständigheterna i övrigt 

                                                
62 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 213. 
63 Se avsnitt 2.1 samt avsnitt 3.3. 
64 Dahlström m.fl., 2005, s. 58.  
65 Dahlström m.fl., 2005, s. 58 f. 
66 Jareborg, 2001, s. 256.  
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inte är uppenbart oförsvarliga.67 Denna prövning sker på objektiva grunder.68  

 

Nedan följer en genomgång av de olika begreppen.  

 

3.5.1 Angreppets beskaffenhet 
Till angreppets beskaffenhet hör framförallt angriparens egenskaper. Angriparens 

kroppsstorlek, eventuell kampsportsbakgrund, beväpning och annat som kan påverka 

gärningspersonens farlighet spelar en roll för hur mycket våld personen som försvarar sig får 

använda. Även den angripnes egenskaper spelar in på samma sätt. Det vill säga, är den angripne 

liten och svag får denne använda mer våld än om den angripne istället hade varit stor, stark och 

med kunskaper inom t.ex. kampsport.69 

 

3.5.2 Betydelsen av det angripna 
Det angripnas betydelse är också en av vikt för hur mycket våld som får användas för att 

försvara sig. Ett liv är mer skyddsvärt än egendom till exempel. Vid angrepp mot egendom tar 

man även hänsyn till egendomens värde, där något mer värdefullt är mer skyddsvärt och mer 

våld får användas för att försvara det med. Oavsett egendomens värde kan det dock aldrig ses 

som något annat än uppenbart oförsvarligt att ta till livsfarligt våld.70 

 

3.5.3 Omständigheterna i övrigt 
Uttrycket ”omständigheterna i övrig” innebär att en helhetsbedömning skall göras och kan 

komma att fungera som en slasktratt där det lämnas öppet för vilka faktorer som kan ha relevans 

för bedömningen.71 

 

3.6 Uppenbart oförsvarligt 
I nödvärns bestämmelsen, 24 kap. 1 § BrB, framgår det att det är tillåtet att använda sig av våld 

vid ett försvar mot ett brottsligt angrepp. Det är först när våldet är uppenbart oförsvarligt som 

det blir otillåtet.72 Skulle en handling komma att anses som uppenbart oförsvarlig kan ändå 

personen gå fri från ansvar med hänvisning till excess-reglerna i 24 kap. 6 § BrB.73 

                                                
67 Dahlström m.fl., 2005, s. 62.  
68 Jareborg, 1985, s. 57. Se även avsnitt 3.2. 
69 Dahlström m.fl., 2005, s. 62. 
70 Ibid.  
71 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 218. 
72 Dahlström m.fl., 2005, s. 62. 
73 Se avsnitt 3.8 samt NJA 1990 s. 210.   
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Enligt förarbetena till brottsbalken ska begreppet ”uppenbart oförsvarlig” utgöra en relativt bred 

marginal till förmån för den angripne vid en bedömning av huruvida den angripne har hållit sig 

inom gränserna för nödvärnsrätten.74 

 

Bedömningen av om huruvida en gärning som begåtts i nödvärn skall anses vara uppenbart 

oförsvarlig eller inte, innefattar enligt HD två moment. För det första momentet så gäller det att 

för en gärning skall anses tillåten så får det inte ha förelegat ett uppenbart missförhållande 

mellan nödvärnshandlingen och den skada som hotat genom angreppet.  Detta redovisas bland 

annat i ett rättsfall från HD där rätten konstaterar att användande av livsfarligt våld i ett 

nödvärnssammanhang kan vara tillåtet om det brottsliga angreppet i sig varit livshotande. 

Vidare får inte heller det våld som använts stå i klar disproportion till vad som krävts för att 

avvärja faran. Det är alltså tillåtet att använda något mer våld än vad personen blivit utsatt för.75  

 

För moment två gäller det att situationen måste ha varit sådan att det inte hade varit möjligt att 

avvärja angreppet med ett mindre ingripande sätt.76 Det kan således i vissa fall anses uppenbart 

oförsvarligt att överhuvudtaget använda våld. Detta då det i vissa situationer till exempel kan 

räcka med att flytta på sig, berätta för personen att man inte den som angriparen tror eller det 

uppge att man är obeväpnad.77 Dock framgår det av praxis att man i princip får stanna kvar och 

försvara sig själv om man blir anfallen, oavsett vilken plats man befinner sig på.78 Ytterligare 

en faktor som spelar roll är under lång tid händelseförloppet utspelar sig och om situationen har 

ändrats under denna tidsperiod. I ett tidigare nämnt rättsfall hade den angripne utdelat ett antal 

slag med en hammare som påverkade angriparen i den utsträckning att ytterligare slag med 

hammaren kom att räknas som uppenbart oförsvarligt våld. HD menade att det hade varit 

möjligt att avvärja angreppet med mindre våld.79   

 

Vidare menar HD att användande av ett livsfarligt tillhygge som huvudregel är att anse som 

uppenbarligt oförsvarligt.80 Detta förtydligar HD fyra år senare genom att i en dom uttala att 

                                                
74 SOU 1953:14 s. 377.  
75 Se NJA 2009 s. 234.  
76 Ibid. 
77 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 218. 
78 Se NJA 1969 s. 425 och NJA 1999 s. 460.  
79 NJA 2009 s. 234. 
80 Se NJA 1990 s. 210.  
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det ”endast i utpräglade undantagsfall kan komma till resultatet, att det måste accepteras att en 

person uppsåtligen brukat kniv eller annat livsfarligt vapen för att freda sig”.81 

 

Dock skall poängteras att det i vissa fall till och med kan vara tillåtet att i en nödvärnssituation 

döda en annan människa.82 

 

3.7 Bevisbördan och beviskravet 
Redan under tidigt 1900-tal intog HD ståndpunkten att den tilltalades nödvärnsinvändning 

skulle godtas om inte annat hade bevisats av målets uppgifter. Denna ståndpunkt står även idag 

fast, trots att lång tid har passerat samt att bland annat brottsbalken har trätt i kraft. Det innebär 

således att bevisbördan, vid en nödvärnsinvändning från den tilltalade, ligger på åklagaren att 

motbevisa.83  

 

3.7.1 Beviskravet för åklagaren 
Enligt HD måste åklagaren lägga fram tillräckligt med bevisning så att invändningen framstår 

som obefogad. Om så sker så ska bedömningen fortsätta utan beaktande av 

nödvärnsinvändningen.84 Så har det emellertid inte allt sett ut då det i missgärningsbalken i det 

26 kap. 4 § i 1734 års lag uppställdes ett krav på den angripne att bevisa att en nödvärnssituation 

hade förelegat.85 I 1864 års strafflag fanns inte längre något sådant krav för den angripne men 

inte heller förelåg något sådant stadgande av motsatt håll.86 

 

Beviskravet för att en nödvärnsinvändning ska framstå som obefogad är något lägre än vad som 

allmänt gäller i brottmål.87 Enligt HD så kan en nödvärnsinvändning framstå som obefogad 

redan av den allmänna situationen där handlingen har utförts.88 I NJA 1992 s. 474 avfärdade 

domstolen en nödvärnsinvändning med en motivering att invändningen inte framstod som 

trolig. Denna typ av argumentation har fått kritik med argumentet att om det finns tvivel kring 

hur situationen förelåg så borde det inte läggas den tilltalade till last. En invändning om nödvärn 

som förvisso låter osannolik, men som inte är uppenbart verklighetsfrämmande, skall således 

                                                
81 NJA 1994 s. 48. 
82 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 218. 
83 Se NJA 1990 s. 210.  
84 Se NJA 1990 s. 210 och Svea hovrätt, dom 2018-11-20, mål B 8856-18. 
85 Se Bäcklund m.fl., Brottsbalken m.m. (9 nov. 2018, Zeteo) kommentaren till 24 kap. 1 §.  
86 Se Hagströmer, 1901–1905, noten s. 133, samt bl.a. NJA 1885 s. 525, NJA 1900 s. 62, NJA 1903 s. 480.  
87 Se NJA 2012 s. 45.  
88 Se NJA 2005 s. 237.  
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inte avfärdas utan tillräckliga skäl. Å andra sidan kan en nödvärnsinvändning helt utan 

kompletterande berättelse lämnas utan avseende av domstolen.89  

 

Vidare gäller samma beviskrav som beskrivits ovan 90  även gälla en invändning om att 

handlingen skett då gärningspersonen ”svårligen kunnat besinna sig” enligt 24 kap 6 § BrB.91 

Begreppet excess och att ”svårligen kunna besinna sig” utvecklas i kapitlet nedan.  

 

3.8 Svårligen kunnat besinna sig – excess 
I 24 kap 6 § BrB finns bestämmelsen om nödvärnsexcess vilken stipulerar att även om en 

handling visar sig vara uppenbart oförsvarlig kan man ändå komma att undgå straffansvar om 

man ”svårligen kunde besinna sig”. HD menar att uttrycket ”svårligen kunde besinna sig” tar 

sikte på situationer där personer handlar utanför deras lagstadgade rätt till nödvärn. Det kan 

således innebära att en persons handlande egentligen ligger utanför det som kan anses vara 

uppenbart oförsvarligt men ändå kan vara ursäktade med hänsyn till exempelvis att det funnits 

lite tid för eftertanke eller om situationen varit mycket stressande.92   

 

I ett uppmärksammat mål från HD hade person A blivit förföljd och jagad av ett svenskt 

ungdomsgäng. A var av utländsk härkomst och uppfattade gänget som främlingsfientliga och 

aggressiva. Gänget riktade bland annat en krossad flaska mot honom samt skrek åt honom. A 

hade sedermera efter att ha mottagit ett flertal slag, för att försvara sig, tillfogat en av 

ungdomarna ett skärsår på halsen med hjälp av en kniv. HD fann i sin bedömning att i denna 

situation försvara sig med ett livsfarligt tillhygge var att se som uppenbart oförsvarlig. Han 

friades emellertid från ansvar genom excess-regeln då rätten ansåg att han ”svårligen kunde 

besinna sig” utifrån de rådande omständigheterna.93  

 

3.8.1 Förmildrande omständighet 
Skulle personen dessutom ha handlat utöver excess-regeln så kan en uppenbart oförsvarlig 

nödvärnshandling enligt 29 kap. 3 § 1 st. 5 p. BrB vara en förmildrande omständighet vid en 

eventuell bedömning av straffvärde.94 

                                                
89 Se Bäcklund m.fl., Brottsbalken m.m. (9 nov. 2018, Zeteo) kommentaren till 24 kap. 1 § samt NJA 1990 s. 

210. 
90 Det vill säga att åklagaren förebringar så mycket bevisning att nödvärnsinvändningen framstår som obefogad.  
91 Se NJA 1990 s. 210. 
92 NJA 2009 s. 234. Se även NJA 1969 s. 425, 1970 s. 58 och 1971 s. 442. 
93 Se NJA 1990 s. 210.  
94 Se bl.a. NJA 2009 s. 234.  



25 
 

 

4 Det putativa nödvärnets särdrag 
 
Det putativa nödvärnet beskrivs kortfattat i inledningen av kapitel 3. Följande kapitel kommer 

att innehålla en utförligare förklaring av begreppet putativt nödvärn och dess utformning i 

praxis.  

 

4.1 Begreppet putativt nödvärn och dess bakgrund 
Begreppet putativt nödvärn, även kallat inbillat nödvärn, innebär att en person felaktigt 

uppfattar att hen befinner sig i en nödvärnssituation. Det innebär även att om en person uppfattar 

situationen som en nödvärnssituation och hen inte försvarar sig på ett sätt som går utöver vad 

som är uppenbart oförsvarligt kommer denna person att gå fri från ansvar. Vidare gäller reglerna 

angående excess även vid putativt nödvärn.95 

 

Skolexemplet för att förklara putativt nödvärn är att person A riktar en leksakspistol mot person 

B som felaktigt tror att det är en riktig pistol och med våld slår vapnet ur handen på person A.96 

 

4.2 Putativsituationer 
Till putativsituationer räknas samtliga omständigheter som baseras på en missuppfattning av 

verkligheten som kan medföra att en gärning är att se som rättfärdigad.97 Det finns således flera 

situationer där en missuppfattning av verkligheten kan ligga till grund för ansvarsfrihet. Hit 

inom räknas putativt nödvärn, putativt samtycke, putativt nöd m.fl.98 

 

Täckningsprincipen som presenteras i kapitlet om brottsbegreppet99 innebär kortfattat att för att 

en gärning ska vara otillåten så krävs det en frånvaro av rättfärdigande omständigheter. Rätten 

till nödvärn är en av flera rättfärdigande omständigheter. Det vill säga – en handling som 

omfattas av nödvärnsbestämmelsen är inte brottslig.100 

 

                                                
95 Se Dahlström m.fl., s. 63. 
96 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 345. 
97 Det vill säga en rättfärdigande omständighet enligt schemat som presenterades i avsnitt 2.1. 
98 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 345. 
99 Se kapitel 2. 
100 Se avsnitt 2.3.1. 
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När rätten godtar att en putativsituation föreligger innebär det att rätten måste ta 

gärningspersonens bild av verkligheten som utgångspunkt för den fortsatta bedömningen.101 En 

ny prövning skall då ske gällande huruvida gärningen är rättsenlig, det vill säga på A2-nivån. 

A2-nivån beskriver de objektivt rättfärdigande omständigheterna.102 Vid denna prövning är det 

emellertid gärningspersonens uppfattning som ligger till grund för bedömningen. Den 

gärningsperson som felaktigt trott att hen handlat i nödvärn kan inte dömas för ett uppsåtligt 

brott, om hen håller sig till ett handlande som inte är uppenbart oförsvarligt inom ramen för sin 

egen uppfattning.103  

 

4.3 Beviskravet för åklagaren 
Som beskrivits tidigare ligger bevisbördan vid en nödvärnsinvändning på åklagaren. För att 

nödvärnsinvändningen ska lämnas utan hänseende av rätten krävs alltså att åklagaren får 

invändningen att framstå som obefogad, motsatsvis ska en nödvärnsinvändning som framstår 

som befogad accepteras.104 Detsamma tycks gälla vid en putativ nödvärnsinvändning. I teorin 

ska därför den tilltalades uppfattning av situationen vara rättens utgångspunkt vid deras 

bedömningen om inte åklagaren lyckas få invändningen att framstå som obefogad. Emellertid 

blir det närmast omöjligt att i praktiken presentera bevisning om hur den tilltalade faktiskt har 

uppfattat eller missuppfattat situationen. Det medför att rättens bedömning av en putativa 

nödvärnsinvändning i huvudsak måste göras utifrån de yttre förhållandena. De yttre 

förhållandena måste alltså ge stöd för att den tilltalade kan ha missuppfattat situationen och 

saknas det sådant stöd för att så är fallet kan invändningen oftast lämnas utan avseende eller 

anses motbevisad. I vissa fall beskrivs det att invändningen ska framstå som sannolik för att 

åklagaren ska anses ha bevisbördan.105 

 
4.4 Putativ excess 
Om en person, i en nödvärnssituation, har använt våld som anses vara uppenbart oförsvarligt 

kan hen enligt 24 kap. 6 § BrB ändå vara fri från ansvar om rätten anser att hen svårligen kunde 

besinna sig.106  

 

                                                
101 Se NJA 2012 s. 45.  
102 Se avsnitt 2.1. 
103 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 345. 
104 Se avsnitt 3.7.1. 
105 NJA 2012 s. 45, p. 15. 
106 Se avsnitt 3.8. 
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Excess-bestämmelsen kan även tillämpas när det inte har varit fråga om en verklig 

nödvärnssituation, utan när nödvärnshandlingen sker på grund av en inbillad nödvärnssituation, 

det vill säga i en putativ nödvärnssituation. En person kan därför bli fri från ansvar enligt 24 

kap. 6 § BrB om hen svårligen kunde besinna sig i en putativ nödvärnssituationen.107 

 

4.5 Missförstått situationen – oaktsamhetsbrott? 
För uppsåtliga gärningar, till exempel misshandel i 3 kap. 5 § BrB, saknar det betydelse om den 

som handlat i putativt nödvärn hade fog för sin inbillning eller inte. Något uppsåt för handlingen 

helt enkelt inte. En person som begår en gärning under en inbillad nödvärnssituation och 

därmed anses handlat rättsenligt utifrån personens subjektiva uppfattning kan ändå hållas 

ansvarig för oaktsamhetsbrott om gärningspersonens villfarelse och inställning i övrigt är att 

uppfatta som oaktsam.108 Som nämnts tidigare kan oaktsamhet endast föranleda ett straffansvar 

om det har föreskrivits i lag.109 

 

4.6 Nödvärn mot flera gärningspersoner 
Det putativa eller inbillade nödvärnet kan medföra ett antal svåra bedömningar för domstolen. 

Hur kan man veta eller ifrågasätta någons subjektiva uppfattning av en situation och hur ser det 

ut när ett brottsligt angrepp kommer från fler än en person? 

 

Rättsfallet NJA 1995 s. 661 belyser några av de svårigheter som finns med putativt nödvärn, 

särskilt när nödvärnshandlingar sker mot flera medgärningspersoner.  

 

4.6.1 NJA 1995 s. 661 
I målet genomförde två personer ett rånförsök mot en guldsmedsbutik, varav ena rånaren 

stannade kvar i bilen när den andra gick in i butiken med ett skarpladdat vapen. Båda rånarna 

var försedda med rånarluvor. Förutom en kund var butiksägarens vän, M, på besök i butiken 

vid tidpunkten för rånet. M kom sedermera att åtalas för att avlossat ett flertal skott med 

rånarnas egna vapen.  

 

Av vad som framkom av målet tvingades butiksägaren under pistolhot att lämna ifrån sig pengar 

ur kassan. Under tiden rånaren tog emot pengarna tog sig M runt rånaren och tog tag i honom 

                                                
107 Se NJA 2012 s. 45.  
108 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 346. 
109 Se avsnitt 2.3.1. 
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bakifrån för att sedan få hjälp av butiksägaren att övermanna rånaren. Stort tumult utbröt inne 

i butiken och butiksägaren och M lyckades avväpna rånaren. M fick tag på rånarens vapen, en 

pistol. Rånaren försökte fly ut till sin bil där en flyktbil väntade tillsammans med sin kompanjon 

som chaufför. Rånaren som befann sig i butiken blev emellertid nedbrottad och gripen ännu en 

gång. Trots det tog sig M ut för att få tag på den andra personen som befann sig i bilen, vilken 

han förstod medverkade vid rånet. 

 

M tog sig ut ur butiken och avlossade först ett skott mot bilen, som enligt utredningen träffade 

personen i bilen. M tog sig därefter närmare bilen och avlossade ytterligare ett skott på nära 

håll, som även det träffade personen i bilen. Av utredning i hovrätten framgår även att ett tredje 

skott avlossade, dock utan att träffa någon.  

 

M kom sedermera att åtalas för försök till dråp. M yrkade emellertid att skotten avlossades i 

nödvärn alternativt putativt nödvärn då han uppfattade att personen i bilen försökte ta fram ett 

vapen som låg mellan sätena. Tingsrätten ansåg inte att M:s invändning om nödvärn var 

trovärdig och M dömdes i enlighet med åklagarens yrkande till fängelse i ett år.  

 

Vidare dömdes M i hovrätten till villkorlig dom för grov misshandel enligt 3 kap. 6 § BrB och 

för vållande till kroppsskada, grovt brott enligt 3 kap. 8 § 2 st. BrB. Beträffande det första 

skottet ansåg hovrätten att M saknat uppsåt att skada rånaren i bilen. Vid avfyrandet av det 

andra skottet ansåg rätten motsatsvis att uppsåt hade förelegat och denna handling rubricerades 

därför som grov misshandel 

 

En fråga som uppkom i målet var huruvida M:s rätt till nödvärn föreligger mot båda rånarna, 

det vill säga när det var flera medverkande i ett brottsligt angrepp. Hovrätten gjorde 

bedömningen att när M sköt mot rånaren i bilen så var det under ett pågående brottsligt 

angrepp. Hovrätten menade att då det inte rådde några tvivel kring att de båda maskerade 

rånarna var delaktiga vid rånet så förelåg det även nödvärnsrätt mot rånaren som var kvar i 

bilen.  

 

Beträffande det andra och tredje skottet gjorde hovrätten istället bedömningen att M befunnit 

sig i en putativ nödvärnssituation. Hovrätten menar således att under förloppet har M befunnit 
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sig i en verkligen nödvärnssituation och samtidigt i en putativ nödvärnssituation. Denna slutsats 

har fått kritik av Josef Zila, professor i straffrätt.110  

 

HD gjorde dock en annan bedömning och menar att något verkligt nödvärn aldrig förelegat mot 

rånaren i bilen då dennes handlande vid en nödvärnssituation ska bedömas enskilt. Således är 

det enbart den putativa nödvärnsinvändningen HD accepterade. Angående den putativa 

nödvärnsinvändningen ansåg HD att M:s invändning, om hur han uppfattade handrörelsen hos 

rånaren i bilen som att rånaren försökt ta upp ett vapen, inte framstod som obefogad. HD 

menade därmed att M får anses ha uppfattat situationen som att det förelåg en risk för ett 

överhängande brottsligt angrepp mot honom och att han därmed inte skall fällas till ansvar mot 

angreppet om han använt medel som inte varit uppenbart oförsvarligt. 

 

Därtill menade HD att det endast under speciella omständigheter kan anses vara 

proportionerligt att försvara sig genom att avlossa skott med en pistol, som är ett livsfarligt 

vapen. Det hot som rånaren i bilen utgjorde, trots att denne framstod som en farlig brottsling 

som dessutom kunde vara beväpnad, menade HD inte var tillräckligt konkret och akut för att 

M:s handlande 111  skulle kunna vara berättigat. HD menade därför att M:s handlade var 

uppenbart oförsvarligt. Inte heller var omständigheterna sådana att han ”svårligen kunnat 

besinna sig”.112 

 

HD dömde M i enlighet med hovrätten för grov misshandel och vållande till kroppsskada, grovt 

brott, enligt 3 kap. 6 § BrB och 3 kap. 8 § BrB. Vidare menade HD att omständigheterna kring 

varför den tilltalade hade skjutit mot rånaren i bilen måste tillmätas stor betydelse vid 

påföljdsbedömningen. 113  HD ändrar därmed hovrättens dom på så sätt att påföljden blir 

fängelse i 3 månader.  

4.6.1.1 Kommentar till NJA 1995 s. 661  
HD gjorde bedömningen att M uppfattade situationen som sådan att han trodde att det var ett 

överhängande brottsligt angrepp. Majoriteten i HD menade dock att användandet av ett 

livsfarligt vapen inte var acceptabelt.  

 

                                                
110 Se Zila, 1995/96, s. 1143.  
111 Att skjuta mot bilen vid två tillfällen.  
112 Se avsnitt 4.4 för vidare förklaring av begreppet och excess-bedömningen.   
113 Se avsnitt 3.8.1 om förmildrande omständigheter.  
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De skiljaktiga menade dock att första skottet, under rådande omständigheterna, inte var 

uppenbart oförsvarligt då M och butiksägaren hade blivit hotade till livet med ett skarpladdat 

vapen. Jag håller med i denna argumentation och menar att detta kan vara en sådan speciell 

situation där användande av ett livsfarligt vapen inte är uppenbart oförsvarligt. Användande av 

ett livsfarligt vapen skall aldrig uppmuntras, men i en situation där man har blivit hotad till livet 

med ett skarpladdat vapen och där man uppfattat situationen som att man kan komma att bli 

skjuten skulle kunna vara en av de gånger det kan accepteras. Jag är även av samma bedömning 

som de skiljaktiga gällande det andra skottet och menar att det är att se som uppenbart 

oförsvarligt.  

 

Gällande nödvärn mot flera personer kan det konstateras att en enskild bedömning huruvida en 

person har rätt att använda nödvärn ska göras mot varje enskild person som deltar i det brottsliga 

angreppet när det rör sig om flera medgärningspersoner. 

 

5 Samurajfallet   
 
NJA 2010 s. 45, även kallat Samurajfallet är det senaste målet där putativt nödvärn varit föremål 

för HD:s bedömning. I målet sätts det putativa nödvärnets gränser på sin spets och rätten 

accepterade bland annat en putativ nödvärnsinvändning som byggde på att den tilltalade 

hävdade att han befunnit sig under ett livsfarligt angrepp av fiktiva figurer.  

 

I målet hade den tilltalade under natten till den 13 april 2011, med ett svärd, utsatt målsägande 

för mycket grovt våld. Målsäganden hade tillfogats sårskador i huvudet, på ryggen, axlarna, 

bålen och ena överarmen. Av utredningen som presenterades i HD:s domskäl framgick det att 

den tilltalade och målsägande sedan en månads tid bodde tillsammans. De hade under kvällen 

då gärningen ägde rum planerat att dricka vin och titta på en film. Den tilltalade hade bland 

annat köpt med sig en treliters vinbox som parterna skulle dela på.  

 

Vidare hade den tilltalade ett omfattande alkohol-, hasch- och amfetaminmissbruk vilket 

medförde diverse negativa effekter på hans psyke.  

 

Den tilltalade kom hem till lägenheten vid klockan 21. De började titta på en skräckfilm samt 

dricka av det medhavda vinet. Den tilltalade drack en majoritet av vinboxen som slutligen var 

urdrucken vid kvällens slut. Så småningom gick målsägande och la sig medan den tilltalade 
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stannade kvar och fortsatte kolla klart på filmen. Från sovrummet skickade målsägande ett antal 

sms till den tilltalade vilka bland annat innehöll meddelande om att hon saknade honom och 

ville att han skulle komma in i sovrummet.  

 

Senare, vid ungefär klockan 03.00, ringde parets granne till SOS alarm och berättade att 

målsägande bett honom att ringa polisen då hon hade blivit svårt misshandlad och därefter tagit 

sig ner till grannen för att få hjälp. 

 

Den tilltalade dömdes i tingsrätten för försök till mord, enligt 3 kap. 1 och 11 §§ samt 23 kap. 

1 § BrB till fängelse i 8 år. Vidare fastställde Hovrätten sedermera tingsrättens dom. Målet fick 

därefter prövningstillstånd i HD där ett flertal frågor skulle prövas av rätten.  

 

HD uteslöt relativt enkelt att den tilltalade först blivit angripen och således var tvungen att i 

nödvärn använda våld för att försvara sig. Den tilltalade hade kommit med en invändning om 

att han hade uppfattat sig blivit angripen av varelser som han menade utgjorde ett livsfarligt hot 

mot hans person. Den tilltalade hävdade att han med tanke på den stora konsumtionen av 

alkohol, tillsammans med tittandet på skräckfilmen samt att han blivit väckt ur sömnen måste 

ha uppfattat situationen helt fel och därigenom trott att han försvarade sig mot ett angrepp från 

fiktiva figurer.  

 

De frågor beträffande putativt nödvärn som HD hade att besvara och som är av relevans för 

uppsatsen var följande:  

 

1. Om den tilltalade inte handlade i en nödvärns- eller nödsituation: Uppfattade han – som 

han har påstått – felaktigt det så, att det var fråga om nödvärn eller nöd?114  

 

2. Om den tilltalade felaktigt uppfattade det så att det var fråga om nödvärn eller nöd: Var 

hans handlande i den inbillade situationen tillåtet och alltså inte uppenbart oförsvarligt 

(vid nödvärn) eller oförsvarligt (vid nöd)?  

 

3. Om handlandet inte var tillåtet: Var det så att den tilltalade svårligen kunde besinna sig 

i den inbillade situationen?  

                                                
114 D.v.s. om det var fråga om en putativ nödvärnssituation. 
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5.1.1 Högsta domstolens bedömning 
1. Den tilltalade invände att han felaktigt uppfattat situationen som sådan att han varit 

föremål för ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp. Den tilltalade hade 

druckit en relativt stor mängd vin, tittat på en skräckfilm samt blivit väckt ur sömnen 

vilket han menade hade fått honom att tro att fiktiva varelser attackerade honom. I 

utredningen framställs det plötsliga uppvaknandet som den utlösande faktorn till den 

tilltalades handlingar. Det fanns således yttre omständigheter som talar för att den 

tilltalade kan ha missuppfattat situationen och den putativa nödvärnsinvändningen var 

alltså att betrakta som befogad.115 Inte heller menade HD att åklagaren presenterat 

tillräcklig bevisning för att få den tilltalades invändning att framstå som obefogad.116 

 

Mot bakgrund av att HD funnit att den tilltalades invändning inte kunnat visats vara 

obefogad, menade HD att den tilltalades putativa nödvärnsinvändning skulle ligga till 

grund för den fortsatta bedömningen.117  

 

Vidare hade den tilltalade Enligt den rättspsykiatriska utredningen drabbats av en ”icke 

ändamålsenlig stressreaktion efter ett alkoholutlöst impulsgenombrott med en kortvarig 

förvirring av psykosnära men inte psykotisk karaktär”. Störningen var emellertid inte 

tillräckligt allvarlig för att reglerna om allvarlig psykisk störning i 30 kap. 6 § BrB skulle 

vara tillämpliga.  

 

Här skall det påpekas att huvudregeln är att självförvållat rus inte ska påverka en 

uppsåtsbedömning eller ett eventuellt straffvärde.118 

 

2. Vidare förklarade HD att för att den tilltalade skall vara fri från ansvar krävs att han i 

den inbillade nödvärnssituationen inte tillgripit våld som varit uppenbart oförsvarligt.  

 

Den typen av våld som den tilltalade i detta fall använde (ett flertal livshotande hugg 

med ett svärd) kan endast under mycket speciella omständigheter bedömas som inte 

                                                
115 Angående bedömningen av ifall en putativ nödvärnsbedömning ska betraktas som befogad, se tidigare 

redogörelse i avsnitt 4.3. 
116 NJA 2012 s. 45, p. 38. 
117 NJA 2012 s. 45, p. 39–40.  
118 Se NJA 2011 s. 563.  
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uppenbart oförsvarligt menar rätten. Det är emellertid inte helt uteslutet att det kan vara 

försvarligt. Avgörande för bedömningen är, som bland annat nämnts tidigare i 

uppsatsen, angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i 

övrigt.119 Bedömningen ska alltså grundas på hur det inbillade angreppet tedde sig för 

den tilltalade. 

 

HD menade att enligt den utredning och det material som fanns så kan det inte framstå 

som obefogat att den tilltalade, när han väcktes, uppfattade situationen som sådan att 

han var utsatt för ett livsfarligt angrepp samt att i ett sådant läge så är det inte uppenbart 

oförsvarligt att använda allvarligt våld, inte ens livsfarligt våld.120 

 

Emellertid menar rätten att efter det inledande skedet torde den tilltalade i tillräcklig 

grad blivit medveten om att han, med ett livsfarligt vapen, gick till angrepp mot en 

person som inte utgjorde något reellt hot mot honom. Det fortsatta angreppet från den 

tilltalade är således uppenbart oförsvarligt.121 

 

3. En nödvärnshandling som anses vara uppenbart oförsvarlig kan ändå komma att vara 

straffri om den tilltalade svårligen kunnat besinna sig. Detsamma gäller om 

nödvärnshandlingen är baserad på en inbillad (putativ) nödvärnssituation.122  

 

I detta fall menade HD att även med beaktande av att den tilltalade inledningsvis kan ha 

uppfattat situationen som sådan att han var föremål för ett livsfarligt angrepp så måste 

han, när han blev tillräckligt medveten om att han med ett svärd angrep en person som 

inte gick till ett fysiskt angrepp mot honom själv och således inte var något allvarligt 

hot mot honom, ha kunnat besinna sig att och avslutat sitt påstådda motangrepp. Hans 

handlade låg därför utanför det som omfattas av excess-bestämmelsen i 24 kap. 6 § BrB 

och gärningen kan inte vara fri från ansvar.  

 

Därtill menade domstolen att gärningspersonen vid tillfället för brottet led av en psykisk 

störning som hade utlösts av alkoholen och de ovan nämnda faktorerna, men att 

                                                
119 Se avsnitt 3.5. 
120 Se NJA 2012 s. 45, p. 41–42.  
121 NJA 2012 s. 45, p. 42. 
122 Se avsnitt 4.4. 
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störningen ändå inte vara att anse som självförvållad. I och med denna bedömning 

innebar det att gärningspersonens psykiska tillstånd bedömdes påverka straffvärdet 

avsevärt. Tillståndet gärningspersonen hade befunnit sig i var således inte orsakat av en 

ordinär alkoholrelaterad berusning.123  

 

5.1.2 Kommentar till domstolens svar 
HD godtar den tilltalades putativa nödvärnsinvändning gällande att han trodde att han 

försvarade sig mot fiktiva figurer. Detta trots att han troligtvis fortfarande var berusad vid 

tillfället. Vidare skall påpekas att den tilltalade hade en historia av psykisk ohälsa orsakat av 

bland annat ett alkohol-, hasch- och amfetaminmissbruk.  

 

HD poängterade att bedömningar av straffrättsligt ansvar är särskilt svåra i situationer där 

gärningspersonen har varit påverkad av en psykisk störning men menar att bara för att det är en 

svår bedömning så skall man inte efterge de kraven på att samtliga rekvisit ska vara bevisade.124 

 

Några av de mest troliga anledningarna till att den tilltalade så grovt missuppfattade situationen 

kan vara den stora mängd alkohol han hade konsumerat samt att han hade tittat på en skräckfilm, 

vilket gör hans putativa invändning mer trolig enligt HD.125 En cynisk tolkning av resultatet 

skulle således kunna innebära att om man konsumerar en stor mängd alkohol samt tittar på film 

med ett grovt innehåll så ökar chansen att man anses har fog för en putativ nödvärnsinvändning.  

 

Petter Asp och Magnus Ulväng menar att fallet är av en så speciell karaktär att domens 

prejudicerande värde kan vara svårt att avgöra.126 Dock skall det poängteras att domen, utöver 

de speciella omständigheterna, enligt uppsatsförfattaren är välskriven samt ger både utförliga 

och generella svar på frågor gällande bedömningar av både nödvärnsinvändningar och putativa 

nödvärnsinvändningar.  

 

6 Utvalda underrättsfall  
 

                                                
123 Se NJA 2012 s. 45, p. 49.  
124 Se Asp & Ulväng, 2011/2012 s. 867.  
125 Se NJA 2012 s. 45, p. 20–23.  
126 Ibid.  
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Innan en redogörelse lämnas av hur putativa nödvärnsinvändningar har bedömts i ett antal 

utvalda hovrättsfall följer nedan en kortare sammanfattning av hur sådana invändningar ska 

hanteras enligt praxis från HD. 

 

• För att en putativ nödvärnsinvändning ska beaktas, krävs det att de yttre förhållandena 

ger stöd för att det kan ha förhållit sig på det sätt den tilltalade menar. Betydelsen av de 

yttre förhållandena följer av att det i praktiken är i princip omöjligt att bevisa att en 

specifik subjektiv uppfattning inte förelegat. Faktorer som kan påverka denna 

bedömning är till exempel ett intagande av alkohol.127 

 

• Åklagaren har, likt vid en vanlig nödvärnsinvändning, bevisbördan och skall bevisa att 

den tilltalade inte handlade i putativt nödvärn. Beviskravet är emellertid inte ställt så 

högt att invändningen ska vara motbevisad bortom rimligt tvivel utan det krävs endast 

att den putativa invändningen framstår som obefogad.128 

 

• Vid ett accepterande av en putativ nödvärnsinvändning skall rätten utgå från den 

tilltalades subjektiva uppfattning av situationen och en ansvarsfrihetsbedömning skall 

således ske utifrån dennes uppfattning. Våld som inte är uppenbart oförsvarligt medför 

i sådana fall inte ett straffansvar.129 

 

• En excess-bedömning skall göras även vid en putativ nödvärnsinvändning om våldet 

som använts varit att anse som uppenbart oförsvarligt, detta för att utröna om den 

tilltalade svårligen kunde besinna sig eller inte.  

 

6.1 Praxis från hovrätterna 
Nedan kommer ett urval av underrättspraxis, mer specifikt hovrättspraxis, att presenteras. De 

utvalda rättsfallen ska försöka ge en fingervisning om hur underrätterna ser på 

nödvärnsinvändningar och putativa nödvärnsinvändningar i praktiken. Framställning kommer 

framförallt fokusera på hur underrätternas bedömning av en putativ nödvärnsinvändning går till 

och hur åklagarens bevisbörda hanteras. Samtliga rättsfall kommer sedan att kommenteras och 

diskuteras utifrån de riktlinjer som HD utformat på området, med fokus på NJA 2012 s. 45.  

                                                
127 Se NJA 2012 s. 45.  
128 Se avsnitt 4.3. 
129 Se bl.a. NJA 2012 s. 45. 
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6.1.1 Hovrätten för västra Sverige, dom 2013-07-10, mål nr B 2980-13 
Målet i fråga rör en ett flertal brott men fokus i detta referat kommer att ligga vid en grov 

misshandel, enligt 3 kap. BrB 6 §. Misshandeln ska ha utförts med ett flertal knivhugg mot 

målsäganden.   

 

Hovrätten konstaterade att det är klarlagt att den tilltalade huggit målsägande två gånger med 

en kniv. Skadorna som uppkommit har varit livshotande. Vidare menade rätten att någon 

konkret nödvärnssituation för den tilltalade inte förelegat, vilket gör att rätten behöver ta 

ställning till frågan om den tilltalades putativa nödvärnsinvändning kan accepteras eller inte.  

 

Vidare för rätten ett resonemang kring huruvida det funnits stöd för att den tilltalade hade 

uppfattat situationen som sådan att han handlade i nödvärn, det vill säga i putativt nödvärn. Här 

lägger rätten stor vikt vid den bakgrund och historik av hot och förföljelse den tilltalade hade 

varit utsatt för. Den tilltalade hävdade däribland att han tidigare blivit förföljd, blivit utsatt för 

allvarliga angrepp och misshandlats vid ett flertal tillfällen, något som vinner stöd från den 

tilltalades åberopade polisanmälningar. Den tilltalade beskrev hur han trodde att målsäganden 

som kom emot honom hade varit delaktig i den tidigare förföljelsen och angreppen mot honom.  

 

I ljuset av den tilltalades bakgrund menade rätten att den tilltalades putativa 

nödvärnsinvändning inte var osannolik. Inte heller förekommer det några andra skäl i 

utredningen till att den tilltalade skulle handlat på viset han gjorde. Rätten menade således att 

den tilltalade hade befunnit sig i en putativt nödvärnssituation. 

 

Emellertid menade rätten att de två huggen med kniv, som är att klassa som ett livsfarligt vapen, 

var uppenbart oförsvarligt. Inte heller var omständigheterna sådana att han svårligen kunnat 

besinna sig.  

 

6.1.1.1 Kommentar till ovanstående rättsfall  
Hovrätten gör i detta fall bedömningen att den tilltalade befunnit sig i en putativ 

nödvärnssituation. Trots att det inte uttryckligen står i domskälen att bevisbördan ligger på 

åklagaren så verkar rätten i praktiken göra den bedömningen och accepterar den putativa 

nödvärnsinvändningen. Dock menade rätten att användandet av kniven är att anse som 
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uppenbart oförsvarligt, vilket i och för sig är fullt rimligt då användandet av ett livsfarligt vapen 

enbart i ett fåtal fall kan godtas.130 

 

Å ena sidan kan ett accepterande av en missuppfattning av denna karaktär, det vill säga den 

tilltalades uppfattning som baserades på grovt våld och förföljelse innebära att han får använda 

sig av mer våld än vad som annars är normalt accepterat. Den tilltalades subjektiva uppfattning 

grundade sig nämligen inte på att denne befunnit sig under hot av att drabbas av lindrigt våld 

utan snarare hot av ett betydligt grövre slag. Å andra sidan skall tilläggas att HD varit mycket 

restriktiv med att acceptera användandet av ett livsfarligt vapen vid nödvärnbedömningar.131 

 

6.1.2 Svea hovrätt, dom 2015-05-18, mål nr B 26-15 
I målet hade den tilltalade bitit en ordningsvakt i handen och stod tilltalad för våld mot 

tjänsteman, enligt 17 kap. 1 § BrB.  

 

Enligt utredningen framgick det att ordningsvakten var på väg att be den tilltalade att avlägsna 

sig från pendeltåget och nyktra till då hon var berusad och dessutom hade spytt inne i kupén på 

tåget. Vidare visade utredningen att den tilltalade, när denne blivit ombedd att avlägsna sig från 

tåget, börjat göra motstånd. Detta ledde till att vakterna grep den tilltalade, vilket hovrätten i 

målet konstaterade att vakterna hade fog för. Den tilltalade hade under gripandet, som pågick 

under en längre tid, bitit ordningsvakten i handen, vilket orsakat smärta. 

 

Den tilltalade invände att hon efter att ha kräkts på pendeltåget varken sett eller hört något tills 

en man grep tag i hennes handleder, vilket gjorde ont och gjorde henne rädd. Den tilltalade 

menade att hon därefter trodde att hon skulle bli våldtagen och började således göra motstånd 

och bet därmed angriparen i handen för att freda sig.  

 

Tingsrätten kom till slutsatsen att den tilltalades invändning var att anse som sannolik och att 

hon handlat i putativt nödvärn. Rätten hänvisade även till NJA 2012 s. 45 och menade att en 

putativ nödvärnsinvändning kan lämnas utan avseende om det saknas en rimlig förklaring, 

vilket de menar att det fanns i detta fall. Tingsrätten friade kvinnan från våld mot tjänsteman. 

 

                                                
130 Se NJA 1994 s. 48.  
131 Se avsnitt 3.6.  
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Hovrätten var emellertid av en annan åsikt gällande den tilltalades skuld. Hovrätten 

konstaterade, likt tingsrätten, att ordningsvakterna hade fog för sitt gripande. Vidare menade 

rätten att den tilltalades invändning om att hon till en början varken sett eller hört något när hon 

blev gripen av vakterna inte överensstämmer med det polisförhör hon lämnat i samband med 

gripandet. Därtill vittnade ordningsvakterna, vars berättelse ska tillmätas stor vikt menade 

rätten, att den tilltalade gick att prata med under det relativt långa gripandet.  

 

Sammantaget menade hovrätten att det innebar att den tilltalades invändning om att hon varken 

sett eller hört något vid gripandet är motbevisad och att någon putativ nödvärnssituation inte 

förelegat. Hovrätten ändrade således tingsrättens dom.  

 

6.1.2.1 Kommentar till ovanstående rättsfall  
I detta fall kom tingsrätten och hovrätten fram till olika slutsatser rörande den putativa 

nödvärnsinvändningen. Tingsrättens domskäl är utförligare än hovrättens vilket gör det enklare 

att förstå tingsrättens resonemang och bedömning. Tingsrätten anser att omständigheterna 

medförde att den putativa nödvärnsinvändning framstod som sannolik, vilket uppsatsförfattaren 

håller med om. Det är inte orimligt att en kvinna i ett berusat tillstånd, som abrupt är på väg att 

bli omhändertagen av ordningsvakter, felaktigt tror att hon är på väg att bli utsatt för någon 

form av brottsligt angrepp. En berusning gör inte heller att en missuppfattning likt denna är 

mindre sannolik, snarare tvärtom.132 

 

Hovrätten var av en annan bedömning gällande sannolikheten för att kvinnan missuppfattat 

situationen. Hovrättens bedömning är emellertid svårare att förstå, framförallt med anledning 

av bristen på argumentation och diskussion i domskälen. Vidare framgår det inte av domskälen 

att det är åklagaren som har bevisbördan för att visa att invändningen ska framstå som 

obefogad.133 

 

Utifrån hovrättens domskäl framstår det alltså som oklart om domstolen fört något närmare 

resonemang kring åklagarens bevisbörda eller huruvida invändningen framstod som obefogad 

eller inte. Ett sådant resonemang kan självklart ha förts fram och diskuterats i rättssalen, något 

som är svårt att avgöra i efterhand.  

 

                                                
132 Se NJA 2012 s. 45. 
133 Se avsnitt 4.3. 
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Med tanke på att tingsrätten accepterade den putativa nödvärnsinvändningen och dessutom 

friade den tilltalade från ansvar mot bakgrund av invändningen, måste även hovrätten gjort en 

bedömning av saken. Huruvida bedömningen gjorts på ett korrekt sätt och utifrån de riktlinjer 

som HD ställt upp går däremot inte att avgöra utifrån hovrättens domskäl, vilket i sin tur innebär 

att det uppstår en osäkerhet kring bedömningens riktighet 

 

Vidare görs varken någon hänvisning till NJA 2012 s. 45 eller övrig praxis av varken tingsrätt 

eller hovrätt, vilket inte är en nödvändighet för att uppfylla gällande rätt men som kan ge en 

indikation på att så är fallet. Därtill menar uppsatsförfattaren att hovrättens resonemang inte 

ligger i linje med gällande rätt, oavsett om utfallet vid ett korrekt resonemang möjligen skulle 

bli detsamma.  

 

6.1.3 Hovrätten för västra Sverige, dom 2016-09-09, mål nr B 3615-16  
I målet kom gärningspersonen att dömas för mord enligt 3 kap. 1 § BrB i både tingsrätt och 

hovrätt. Hovrätten ansåg, efter vad som framkommit i utredningen, att det stod klart att 

gärningspersonen huggit offret 40 till 50 gånger med en kniv. Kniven ska ha träffat i huvud och 

överkropp och därigenom orsakat kraftiga skador på inre organ och kärl vilket lett till 

förblödning.  

 

Den första frågan som hovrätten hade att ta ställning till var huruvida gärningspersonen hade 

orsakat dödsfallet med uppsåt eller inte. Det framkom att gärningspersonen tidigare behandlats 

för psykiska problem. I anteckningar från Centralsjukhuset i Karlstad framgick det att 

gärningspersonen tidigare haft problem med att ha hört inre röster, haft vanföreställningar och 

tvångstankar. Hovrätten fann ingen anledning att ifrågasätta utlåtandet eller att 

gärningspersonen också vid gärningstillfället lidit av sådan störning. Till allvarlig psykisk 

störning räknas i första hand tillstånd av psykotisk karaktär. Trots att gärningspersonen 

bedömdes ha lidit av en allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället menade hovrätten 

emellertid att det, utifrån de omständigheter som framkommit i målet, inte fanns några 

medicinska belägg för att den tilltalade vid tidpunkten för gärningen handlat i just ett 

psykosliknande tillstånd. Vidare föranleder varken en psykos eller någon annan form av en 

allvarlig psykisk störning inte per automatik att man undgår straffansvar. 134  En vanlig 

uppsåtsbedömning behövde alltså fortfarande göras av hovrätten. 

                                                
134 En brottslig handling som begåtts under allvarlig psykisk störning föranleder endast en presumtion mot 

fängelse som påföljd, se 30 kap. 6 § BrB. 
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Hovrätten menade att själva angreppssättet, det vill säga den stora mängd hugg 

gärningspersonen utdelat, den omständigheten att gärningspersonen fortsatte angreppet efter att 

offret föll till marken samt att våldet pågått under åtminstone ett antal minuter, talade för att det 

hade varit ett medvetet handlande från gärningspersonens sida. Därtill talade handlandet efter 

gärningen, däribland gärningspersonens försök att gömma kniven, för att handlingen varit 

medveten. Handlingen bedömdes åtminstone ha skett med ett likgiltighetsuppsåt då 

gärningspersonen trots sin psykiska sjukdom borde ha insett konsekvenserna av de många hugg 

denne utdelat med kniven.  

 

Gärningspersonen hade dock invänt att hen hade handlat i putativt nödvärn. Trots att 

gärningspersonens uppgifter var vaga och inte särskilt detaljerade godtog både hovrätten och 

tingsrättens den putativa nödvärnsinvändning. Hovrätten godtog invändningen med en 

hänvisning till att gärningspersonens dokumenterade psykiska ohälsa. Gärningspersonens 

psykiska tillstånd ökade således sannolikheten att hen skulle ha fog för sin missuppfattning av 

situationen. Åklagaren har inte heller fått den putativa nödvärnsinvändningen att framstå som 

obefogad menade rätten. 

 

Däremot ansåg såväl hovrätten som tingsrätten att gärningspersonens handlande varit uppenbart 

oförsvarligt. Inte heller kunde gärningspersonen gå fri från ansvar enligt excess-reglerna 

menade hovrätten. Att hovrätten även vid en putativ nödvärnsinvändning skulle gå vidare och 

pröva huruvida handlandet varit uppenbart oförsvarligt och om gärningspersonen svårligen 

kunnat besinna sig menade hovrätten följde av NJA 2012 s. 45.   

 

6.1.3.1 Kommentar till ovanstående rättsfall  
Tingsrätten för ett mer utvecklat resonemang kring huruvida handlingen var att anse som en 

putativ nödvärnshandling eller inte. Tingsrätten anser att den tilltalades, om än blott 

fragmentariska, minnesbilder av händelseförloppet räcker, med tanke på personens psykiska 

ohälsa, för att åklagaren ska behöva motbevisa den putativa nödvärnsinvändningen. Här 

poängterar således rätten helt riktigt att åklagaren har bevisbördan vid en putativ 

nödvärnsinvändning, även om beviskravet är ställt något lägre.135 I detta fall hade inte åklagaren 

framfört någon bevisning som motbevisade den putativa nödvärnsinvändningen. Tingsrätten 

                                                
135 Se NJA 2012 s. 45, p. 15.  
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godtog således den putativa nödvärnsinvändningen och fann att den tilltalade agerat i ett inbillat 

nödvärn. Hovrätten instämde i tingsrättens bedömning gällande den putativa 

nödvärnsinvändningen. Dock ansåg hovrätten att gärningen var att anse som uppenbart 

oförsvarlig då ett livsfarligt vapen använts samt att gärningspersonen var fysiskt överlägsen 

offret.  

 

Inte heller kunde gärningspersonen anses att ha svårligen kunnat besinna sig då bland annat 

händelseförloppet varit utdraget, offret var obeväpnat samt att offret hade fallit till marken. 

Hovrätten konstaterade därför att gärningspersonen gått utanför det som är försvarligt vid en 

putativ nödvärnssituationen och således skulle dömas för brott.  

 

Det kan alltså konstateras att både tingsrätten och hovrätten i detta fall lägger stor vikt vid 

rättsfallet NJA 2012 s. 45 i sin bedömning. Domen kan inte anses vara annat än korrekt och 

välskriven. Den putativa nödvärnsinvändningen tas på allvar och avfärdas inte lättvindigt.   

 

6.1.4 Svea hovrätt, dom 2017-03-24, mål nr B 11438-16 
Rättsfallet rörde ett fall av misshandel av normalgraden, 3 kap. 5 § BrB. Den tilltalade hade, av 

vad som framgick av utredning, slagit målsägande i ansiktet och därefter sparkat på honom när 

denne låg på marken.  

 

Vittnen till händelsen berättade att målsäganden hade ofredat henne och försökt krama henne 

bakifrån vilket medfört att hon hade skrikit på hjälp. Det hade fått den tilltalade att regera, vilket 

slutade med att den tilltalade utdelat ett slag i ansiktet samt sparkat målsäganden när denne låg 

ner. 

 

Den tilltalade invände att handlandet hade skett i putativt nödvärn då han försvarade sin flickvän 

mot ett brottsligt angrepp i form av sexuella trakasserier alternativt ett ofredande. Hovrätten har 

således att bedöma om den tilltalade ska gå fri från ansvar i enlighet med den putativa 

nödvärnsinvändningen. 

 

Rätten hänvisade till både NJA 2012 s. 45 och NJA 1990 s. 210 och menade att det är upp till 

åklagaren att bevisa att den putativa nödvärnsinvändningen framstod som obefogad, samt att 

beviskravet är något lägre än vad som allmänt gäller i brottmål. Vidare menade rätten att en 
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nödvärnsinvändning ofta kräver någon form av övrigt stöd för att inte kunna lämnas utan 

hänseende.  

 

Därtill menade rätten att den tilltalades invändning om att han uppfattade att hans flickvän var 

under ett pågående brottsligt angrepp av målsäganden som sannolikt och inte hade motbevisats 

av åklagaren. Den tilltalade hade således rätt att använda visst våld enligt den putativa 

nödvärnsrättens ramar, menade rätten. Knytnävsslaget, vilket skedde under ett snabbt skede var 

inom gränsen för vad som kan anses tillåtet. Emellertid var sparken, som utdelades när 

målsäganden låg på marken, att anse som uppenbart oförsvarlig och därmed otillåten. Rätten 

menade att någon putativ nödvärnssituation inte längre förelåg när målsägande hamnade på 

marken och att den tilltalade inte heller kunde uppfatta situationen som sådan.  

 

6.1.4.1 Kommentar till ovanstående rättsfall  
I det presenterade hovrättsfallet görs en utförlig och korrekt bedömning av den tilltalades 

putativa nödvärnsinvändning. Rätten hänvisar till både NJA 2012 s. 45 och NJA 1990 s. 20 

vilket visar på att invändning tas på allvar. Det bekräftas ytterligare när de anser att åklagaren 

inte lyckats motbevisa invändningen.  

 

Något som däremot väcker frågor är avsaknaden av excess-bedömning efter att 

gärningspersonens handlande delvis ansetts som uppenbart oförsvarligt, vilket skall göras – 

även vid putativa nödvärnsinvändningar.136 Det är inte omöjligt att rätten gjorde en excess-

bedömning utan att föra ner det i protokollet men avsaknaden måste ändå kritiseras.  

 

Slutligen får emellertid sägas att domstolen i detta fall tagit den putativa nödvärnsinvändningen 

på allvar. Förutom avsaknaden av excess-bedömning får domen ändå anses ligga i linje med 

gällande rätt. 

 
6.1.5 Hovrätten för västra Sverige, dom 2017-10-13, mål nr B 2833-17 
I målet framgår det av utredningen att målsäganden mottagit ett knytnävsslag från den tilltalade, 

vilket har lett till att målsäganden har fallit till marken. Knytnävsslaget förorsakade smärta, 

svartnande för ögonen, huvudvärk, en sårskada på läppen och ilningar i tänderna. Hovrätten 

menar därtill att utredningen visade på att slaget var kraftfullt.  

 

                                                
136 Se avsnitt 4.4.  
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Den tilltalade invände att slaget hade utdelats i nödvärn alternativt putativt nödvärn då han 

uppfattade situationen som att målsägande var på väg att ta fram något som var eller liknade en 

kniv. Den tilltalade menade att målsägandens ring, som hade glimrat till, kunde ha varit 

föremålet som han trodde var en kniv. Denna omständighet accepterade inte rätten och menade 

således att det inte fanns några yttre omständigheter som gjorde att den putativa 

nödvärnsinvändningen kunde att se som sannolik. Rätten menade således att det går att bortse 

från den tilltalades putativa nödvärnsinvändning.  

 

Därtill menade rätten att den tilltalade hade varit drivande i processen om att träffa målsägande 

och att mötet mellan den tilltalade och målsägande skulle ske en bit bort från övriga människor. 

Konfrontation skedde på en parkeringsplats där det funnits möjligheter att fly, det vill säga att 

andra handlingsvägar var möjliga för den tilltalade. 

 

Slutligen menade både tingsrätten och hovrätten att det inte var befogat av den tilltalade att i 

förebyggande syfte utdela ett hårt knytnävsslag i ansiktet på målsägande oavsett om han hade 

uppfattat att denne var på väg att ta fram en kniv eller inte. Den tilltalade skulle således inte gå 

fri från ansvar enligt nödvärnsbestämmelsen eller den putativa nödvärnsbestämmelsen menade 

tingsrätten, vilket hovrätten slutligen fastställde.  

 

6.1.5.1 Kommentar till ovanstående rättsfall  
Varken tingsrätten eller hovrätten nämner i sina domskäl det faktum att åklagaren har 

bevisbördan även vid en putativ nödvärnsinvändning.137 Dock skall påpekas att, som tidigare 

nämnts i uppsatsen, rätten kan avfärda en nödvärnsinvändning redan utifrån den allmänna 

situationen där handlingen utförts eller om påståendet saknar stöd av yttre omständigheter.138  

 

Emellertid har HD fått kritik för att ha avfärdat en nödvärnsinvändning som icke trolig då det 

förelåg tvivel kring hur situationen såg ut, något som kritikerna menar inte borde läggas den 

tilltalade till last. Vidare borde en invändning om nödvärn som förvisso låter osannolik men 

som inte är uppenbart verklighetsfrämmande inte avfärdas utan tillräckliga skäl.139 

 

                                                
137 Se både avsnitt 3.7 och 4.3 för bevisbördan gällande nödvärnsinvändningar och putativa 

nödvärnsinvändningar. 
138 Se avsnitt 4.3 samt NJA 2005 s. 237. 
139 Se Bäcklund m.fl., Brottsbalken m.m. (9 nov. 2018, Zeteo) kommentaren till 24 kap. 1 §.  
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Det faktum att målsägande vid tillfället hade en ring, är enligt uppsatsförfattaren, en 

omständighet som gör det möjligt att den tilltalade kan ha uppfattat det som en kniv. Å andra 

sidan kan man hävda att åklagaren genom sina åberopade vittnen, de Facebook-konversationer 

som presenterades samt övrig bevisning fått den tilltalades putativa nödvärnsinvändning att 

framstå som obefogad utan att rätten uttryckligen skrivit det i domskälen. Inte heller finns någon 

uttrycklig hänvisning till praxis.    

 

Gällande det specifika fallet kan det även diskuteras huruvida det faktiskt är orimligt att den 

tilltalade uppfattade en eventuell ring som en kniv och därmed kände sig hotad? Det låter jag 

vara osagt men jag törs säga att rätten i detta fall såg med kritiska ögon på invändningen om 

putativt nödvärn och enkelt avfärdade invändningen, ett tillvägagångssätt som inte direkt verkar 

följa de riktlinjer som HD har ställt upp. 

 

7 Finns det en diskrepans mellan Högsta domstolen och 
underrätterna? 

 
Nedan presenteras först en sammanfattning av de hovrättsfall som det i föregående avsnitt har 

redogjorts för. Därefter följer en avslutande analys kring vilka slutsatser som eventuellt kan 

dras från hovrätternas bedömningar av putativsituationer i jämförelse med de HD gör.   

 

7.1.1 Sammanfattning av underrättsfallen 
Det råder inga tvivel kring att putativa nödvärnsinvändningar används som försvar av personer 

som står åtalade för diverse brott mot person samt att invändning, i de flesta fall, tas på allvar 

av domstolen. 

 

I de analyserade hovrättsfallen skiljer de sig emellertid mycket vad gäller hur stort utrymme 

den putativa nödvärnsinvändningen får i domskälen.  I rättsfallet under avsnitt 6.1.1, rörande 

den tilltalade som hade utdelat två knivhugg, görs en korrekt bedömning av den putativa 

nödvärnsinvändningen. I domskälen nämns emellertid inget om att åklagaren har bevisbördan 

vid en putativ nödvärnsinvändning, något rätten i och för sig verkar ha tagit hänsyn till i 

praktiken. Emellertid dömdes den tilltalade i detta fall.  

 

I rättsfallet under avsnitt 6.1.2, rörande våld mot tjänsteman, saknas ett flertal delar som är 

essentiella för en korrekt bedömning av en putativ nödvärnsinvändning. Hovrätten, till skillnad 
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från tingsrätten, avfärdar invändningen, trots att det finns yttre omständigheter som tyder på att 

den tilltalade kan ha felaktigt uppfattat situationen. Således döms den tilltalade för brott även i 

detta fall.  

 

I rättsfallet under avsnitt 6.1.3, rörande mord, gör rätten en bedömning som i stor utsträckning 

liknar den HD gör i NJA 2012 s. 45. Hovrätten lägger i domskälen fram en välskriven, korrekt 

och noggrann genomgång av hela den putativa nödvärnsbedömningen. Likt ovanstående fall 

från HD dömdes den tilltalade.  

 

I rättsfallet under avsnitt 6.1.4, rörande misshandel av normalgraden, följer domstolen de 

riktlinjer som HD ställt upp för bedömningen av putativa nödvärnsinvändningar på ett 

tillfredsställande sätt. Dock finns ingen excess-bedömning med i domskälen, vilket skall göras. 

Som nämnts tidigare kan detta ha framförts i rättssalen utan att ha skrivits ner i protokollet. 

Även i detta fall dömdes den tilltalade.  

 

I rättsfallet under avsnitt 6.1.5, rörande misshandel av normalgraden och en felaktig uppfattning 

om att målsäganden skulle ta fram en kniv, gör rätten en bedömning där utfallet av domen 

troligtvis ligger i linje med gällande rätt. Hovrätten missar emellertid att i domskälen framhäva 

ett antal viktiga bedömningar. Däribland att bevisbördan som huvudregel ligger på åklagaren, 

om inte invändningen saknar stöd från yttre omständigheter. Även i detta fall dömdes den 

tilltalade.  

 

I de analyserade fallen från Hovrätten för västra Sverige kan sägas att domstolen i mycket hög 

utsträckning följer gällande rätt och genomgående gör väl avvägda bedömningar. Det kan 

observeras att samtliga tilltalade dömdes i de utvalda fallen. 

 

7.1.2 Diskussion 
Ett återkommande problem enligt uppsatsförfattare är avsaknaden av resonemang och 

argumentation kring huruvida den putativa nödvärnsinvändningen är att anse som sannolik eller 

inte. I flera fall antingen avfärdas eller accepteras en putativ nödvärnsinvändning utan att 

domskälen, i närmare utsträckning, berör själva bedömningen om den putativa 

nödvärnsinvändningen betraktas som befogad eller inte. Faktorerna som domstolen tar i 

beaktning lämnas ofta utanför domskälen. Det innebär att läsaren av domen får svårare att förstå 

de bakomliggande anledningarna för att en invändning ska accepteras eller lämnas utan 
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avseende, det vill säga de faktorer domstolen lägger störst fokus på vid bedömningen. Som 

framgår i uppsatsen ska det finnas yttre omständigheter som ger stöd för att den tilltalade kan 

ha missuppfattat en situation för att en putativ nödvärnsinvändning inte ska lämnas utan 

avseende av domstolen. Det verkar finnas tecken i några av de presenterade hovrättsfallen som 

tyder på att domstolarna inte har en lika öppen syn på vad som ge stöd för att den tilltalade kan 

missuppfatta situationen. 140  Vidare kan knapphändiga domskäl kring putativa 

nödvärnsinvändningar kunna tyda på att invändningen inte bedömts med den omsorg och allvar 

som riktlinjerna från HD:s praxis ger uttryck för.  

 

Variationen mellan hur utförligt bedömningarna kring putativt nödvärn görs av domstolarna 

skulle kunna bero på ett flertal saker men några troliga anledningar är både tidsbrist och 

resursbrist. En domstol kan ha svårt att motivera att lägga tid på en diskussion i domskälen 

kring en invändning om putativt nödvärn om de vet att invändningen i det enskilda fallet inte 

kommer att leda till att den tilltalade undgår straffansvar. Det kan helt enkelt liknas vid ett mer 

pragmatiskt och resultatinriktat tillvägagångssätt där domstolen bestämt sig för ett resultat 

vilket gör resonemanget kring resultatet mindre viktigt. Det vill säga, oavsett om den tilltalades 

handlande faktiskt skedde under putativt nödvärn men var uppenbart oförsvarligt eller om den 

putativa nödvärnsinvändningen kunde avfärdas som osannolik på grund av avsaknaden av 

övriga omständigheter som ger stöd för invändningen, blir resultatet detsamma för domstolen, 

nämligen att den tilltalade döms för den aktuella gärningen. Varför ska då domstolen avsätta 

dyrbar tid på ett sådant resonemang? Den enkla anledningen är, enligt uppsatsförfattaren, för 

att allmänheten ska förstå hur domstolen kommer fram till sitt domslut och på så sätt både öka 

förtroendet för domstolsväsendet och förbättra rättssäkerheten.  

 

Något som även väckt intresse hos uppsatsförfattaren är att i två av de analyserade fallen där en 

putativ nödvärnsinvändning faktiskt accepteras, så kommer rätten ändå fram till att handlandet 

varit uppenbart oförsvarligt.141 Är det en slump eller skulle det kunna det likställas med en form 

av ”skenaccepterande” av den putativa nödvärnsinvändningen då de ändå kommer att klassa 

handlandet som uppenbart oförsvarligt då brottet är av allvarlig karaktär? Ett utfall som 

resulterar i att den tilltalade döms för brott, vilket gör målsäganden och samhället nöjda, och 

utan att rätten frångår gällande praxis vid putativa nödvärnsinvändningar.  

 

                                                
140 Se bl.a. rättsfallet i avsnitt 6.1.5.  
141 Rättsfallen under avsnitt 6.1.1 och 6.1.3. 
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Vidare görs det inte en excess-bedömning i ett av de studerade fallen. 142  Att en sådan 

bedömning ska göras även vid putativsituationer framgår tydligt av bland annat NJA 2012 s. 

45. Vad denna miss beror på är svårt att förklara men det handlar troligtvis om ett flertal 

faktorer. Däribland ligger de begränsade resurserna för domstolsväsendet och rättsskipningen 

närmast till hands men även slarv och eventuellt bristande kunskap om hur putativa 

nödvärnsbedömningar skall göras skulle kunna vara förklaringar till missarna.  

 

Rörande det faktum att den tilltalade, i alla utvalda fall och i de flesta fall från HD rörande 

putativt nödvärn, i slutändan faktiskt döms för brott, oavsett om personen till en början har 

handlat i putativt nödvärn men överskridet det tillåtna våldet eller om invändningen har kunnat 

avfärdas som osannolik alternativt obefogad, kan bero på att åklagare inte väljer att driva mål 

där en rimlig putativ nödvärnsinvändning har framkommit i ett tidigt skede i processen. De fall 

som drivs vidare, och de fall vi får se i domarna, är således enbart de fall där den putativa 

nödvärnsinvändningen är vag och på förväg inte bedömts utgöra ett tillräckligt försvar, något 

som påverkar statistiken.  

 

Ytterligare en tanke som är värd är notera, om än med viss försiktighet på grund av det mycket 

begräsande underlaget, är det mörkertal som skulle kunna finnas vid putativa 

nödvärnsinvändningar. Ett flertal av de analyserade hovrättsfallen har varit från Hovrätten för 

västra Sverige och en klar majoritet av dessa fall har följt gällande lag (och praxis) på ett 

tillfredsställande sätt. Det tyder på att just denna domstol besitter en tillfredsställande kunskap 

kring dessa bedömningar. Att tilltalade i just denna hovrätten skulle använda putativa 

nödvärnsinvändningar oftare skulle kunna vara en anledning till det, en annan anledning skulle 

kunna vara att andra domstolar, med mindre kunskap kring bedömningarna, avfärdar de 

putativa nödvärnsinvändningarna utan att ta med det i domskälen. Det skulle kunna resultera i 

att det kan vara svårare att hitta och analysera fall där domstolarna inte följer gällande rätt vid 

putativa nödvärnsinvändningar.  

 

7.1.3 Slutsats 
Det finns indikationer som pekar på att underrätterna inte riktigt har samma accepterande och 

teoretiska syn på en putativ nödvärnsinvändning som HD har. Emellertid får det ändå anses 

klarlagt att valda underrättsfall följer gällande rätt i tillräcklig utsträckning. 

                                                
142 Rättsfallet under avsnitt 6.1.4. 
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Grundproblematiken vid en putativ nödvärnsinvändning är det faktum att invändningen är 

baserad på en helt och hållet subjektiv uppfattning av en situation. Det medför, som nämnts 

tidigare i uppsatsen, att domstolarna per automatik får bedömningssvårigheter eftersom 

domstolarna, med dagens teknik, inte med fullständig säkerhet kan veta hur en människa i varje 

specifikt fall faktiskt har uppfattat en situation. Det medför att vid bedömningar huruvida en 

person kan anses ha fog för en uppfattning eller inte i viss mån blir subjektiva och därmed 

komplexa och problematiska. Därtill består en domstol av människor som i sin tur har olika 

uppfattningar om hur människor tänker och därmed vad som kan anses vara sannolikt eller inte 

att tro i en specifik situation.  

 

Slutligen kan därför sägas att det mest troligt aldrig kommer råda fullständig koherens mellan 

HD och landets många underrätter. Emellertid får nuvarande bedömningar ändå anses ligga i 

linje med HD:s syn på putativa nödvärnsinvändningar, åtminstone till den grad att det kan 

accepteras. Frågan är, med tanke på att det åtminstone i flera av de i uppsatsen redovisade 

hovrättsdomarna saknas redovisning av viktiga bedömningar i domskälen kring putativa 

nödvärnsinvändningar, om det behövs ett förtydligande eller påminnelse från högsta instans?  
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