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Sammanfattning 
I denna uppsats behandlas faktisk villfarelse vid rättfärdigande omständigheter (objektiva 
ansvarsfrihetsgrunder), så kallade putativsituationer. Konsekvenserna som följer av att den 
tilltalade har missuppfattat en situation och fått en felaktig verklighetsbild är det primära i 
framställningen. Konsekvenserna analyseras ur ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv.  
Tillämpningsmetodik och problematik har ägnats betydande utrymme och utgör kärnan i 
uppsatsen.  
 
Uppsatsen inleds med ett renodlat teoriavsnitt där vissa fundamentala delar av den allmänna 
straffrätten behandlas i form av brottsbegreppet, rättfärdigande omständigheter, 
täckningsprincipen samt olika typer av villfarelse. Genom applicering av dessa delar och 
konstruktionen av dessa rättsinstitut skapas möjligheten till putativsituationer vars uppkomst 
behandlas i det tredje kapitlet.  
 
Det tredje kapitlet behandlar olika typer av villfarelse vid rättfärdigande omständigheter, 
inledningsvis straffrättsvillfarelse i BrB 24:9 och därefter faktiskt villfarelse. Fokus ligger på 
den senare av dessa. Alternativa modeller för att bemöta putativsituationerna presenteras 
genom att den gamla läran/skolan och den nya läran/skolan jämförs. En modell, enligt den 
gamla läran/skolan, för bemötande av putativinvändningar presenteras bestående av sex 
delfrågor som behandlas i kronologisk ordning. Inom ramen för denna modell analyseras 
initialt frågor som aktualiseras innan en domstolsprövning såsom bevisfrågor, åklagarens 
objektivitetsplikt, kvalitetskrav på invändningen och vad som krävs i gärningsögonblicket för 
att kunna göra gällande ansvarfrihet. Om grundförutsättningarna uppfylls så kommer 
putativinvändningen att tas på allvar och bli föremål för prövning. I detta skede prövas 
gärningsmannens agerande enligt de förutsättningar som är stadgade i BrB:s 24:e kapitel. 
Försvarlighetsbedömningar och eventuellt tillhörande excess, BrB 24:6, berörs. 
Avslutningsvis behandlas möjligheten att ådömas ansvar för oaktsamhetsbrott till följd av 
missuppfattningen samt straffnedsättning i BrB 29:3 p. 5.  
 
Det fjärde och sista kapitlet innehåller en sammanställning av praxis som bygger på en 
genomgång av ett större antal publicerade rättfall som berör putativfiguren. Analysen mynnar 
ut i en rad olika slutsatser som kommenteras och förklaras exempelvis hur ser den typiska 
putativsituationen ut? Vilka rättfärdigande omständigheter åberopas i samband med 
putativsituationer? Resultatet av denna genomgång används sedan för att bemöta de farhågor 
som presenterats i doktrinen gällande putativfiguren och dess tillämpning. Exempel på 
farhågor som behandlas är bevisningsproblematiken, möjligheten till 
efterhandskonstruktioner, osynlighetsproblematiken och en eventuell ökning av brottslighet. 
Parallellt med bemötandet av farhågorna förs en kortfattade diskussion om fördelar respektive 
nackdelar med att lagfästa putativfiguren.  
 
 
Nyckelord:  
Faktisk villfarelse, Putativ, Rättfärdigande omständigheter, Nödvärn, Täckningsprincipen, 
Straffrättsvillfarelse, Excess och Bevisbörda. 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Rättssäkerhet är ett mångfacetterat begrepp vars exakta innebörd inte är oomstridd. Några 
faktorer förefaller dock utan diskussion kunna sorteras in som element av rättsäkerhet. Det rör 
sig här om domstolarnas självständighet ifrån de politiska organen, att den offentliga makten 
utövas inom ramen för ett förutbestämt regelverk tillförhindrande av skönsmässighet och 
tillhörande likhet inför lagen. Ett närbesläktat och ibland överlappande begrepp är 
rättstrygghet som kännetecknas av att befolkningen har ett skydd ifrån statens sida emot att bli 
utsatta för brottsliga angrepp och inskränkningar av sina rättigheter. Rättstryggheten 
garanteras av att staten har ett våldsmonopol som skall användas av bland annat polis för att 
förhindra brottslig verksamhet till tryggande av befolkningens säkerhet. Tyvärr fungerar 
denna skyddsmekanism inte fullständigt vilket gör att en individ för eller senare riskerar att 
hamna i en situation där han antingen riskerar att bli utsatt för ett brottsligt angrepp eller 
befinner sig i en situation där ett överhängande brottsligt angrepp är förevarande. För dessa 
situationer så finns den en lagreglerad rätt att i vissa undantags situationer, där rättfärdigande 
omständigheter föreligger, försvara sig eller att på annat vis skydda sig.  
 
Ett problem som följer av denna reglering är att dessa situationer oftast uppstår snabbt och 
oväntat och att den angripne eller förväntat angripne måste fatta ett snabbt beslut baserat på 
hur han uppfattar situationen. Att det ibland uppkommer situationer där den angripne 
missuppfattat verkligheten får anses naturligt. Att försvara sig mot ett obefintligt angrepp 
utgör i sig ett brottsligt angrepp vilket föranleder en annan problematik. Vilka juridiska 
konsekvenser får en sådan missuppfattning? En allmän straffrättsliggrundsats som uttrycks 
genom den latinska maximen ”Cogitationis poenam nemo patitur”1 innebär att ingen får eller 
kan dömas till ett straff enbart på grund att man tänkt på ett visst sätt, endast gärningar kan 
medföra straff. Denna uppsats skall beröra den omvända situationen där det i tankarna 
föreligger en rättfärdigande omständighet men inte existerar i den verkliga situationen. 
 
1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utreda hur putativfiguren fungerar i svensk straffrätt. 
Utgångspunkten blir frågeställningen: hur används putativfiguren i svensk rätt och vilka 
tillämpningsproblem medför detta? Fokus kommer därför att ligga dels på den modell som 
används för att stegvis bemöta en putativinvändning, metodiken, och den därefter följande 
problematiseringen av hur tillämpningen sker där tillämpningsproblem och eventuella 
riskfaktorer med den nuvarande konstruktionen behandlas, problematiken. Teorins 
korrespondens med praktiken är det primära perspektivet där skillnader och likheter belyses.    
 
1.3 Avgränsning 
Precis som i lejonparten av alla uppsatser så finns det inte möjlighet att på ett uttömmande sätt 
behandla alla problemställningar som återfinns inom det valda ämnet. Faktisk villfarelse vid 

                                                
1 Strömberg, Tore, Problemet rättsvillfarelse i straffrätten, s. 9.  
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rättfärdigande omständigheter (objektiva ansvarsfrihetsgrunder), som rubriken lyder, medför 
en initial avgränsning. För det första innebär det att andra former av villfarelser behandlas 
översiktligt samt att ursäktande omständigheter (subjektiva ansvarsfrihetsgrunderna) endast 
behandlas i form av excessbestämmelserna. Det centrala i framställningen är 
putativsituationer vilka utgör ett specialfall av faktiskt villfarelse, andra typer av faktisk 
villfarelse faller utanför denna framställning.  
 
Under arbetets gång har ytterligare vägval varit nödvändiga. Alla rättfärdigande 
omständigheter behandlas inte lika ingående utan de flitigast använda, nödvärn och nöd, står i 
fokus medan övriga behandlas kursivt eller inte alls. Avslutningsvis så är det behäftat med 
stora svårigheter att utreda ett problem som utgör ryggraden i det straffrättsliga systemet utan 
att hamna i nya problem och nya rättsutredningar i all oändlighet. Detta problem har hanterats 
genom att framställningen inledningsvis hållits kortfattad i syfte att presentera det 
nödvändigaste och mest centrala för förståelse av den fortsatta framställningen utan att göra 
anspråk på att vara uttömmande.  
 
1.4 Metod och material 
Utgångspunkten för angripandet av uppsatsens ämne har varit vad som brukar benämnas som 
rättsdogmatisk metod. Vilket innebär att framställningen, inledningsvis, presenterar gällande 
rätt avseende putativfiguren med hjälp av de vedertagna rättskällorna: lagtext, förarbeten, 
rättspraxis och doktrin. Till följd av att putativfiguren inte är lagfäst så har lagtexten fått en 
undanskymd roll i denna framställning och har endast haft betydelse för presentationen av de 
rättfärdigande omständigheterna. Förarbeten och rättspraxis men även juridisk doktrin har 
varit de mest centrala rättskällorna. Tillföljd av att det endast finns 4 stycken NJA-fall som 
behandlar putativ problematiken har underrättspraxis använts i betydande utsträckning för att 
få en bättre uppfattning om hur tillämpningen sker i praktiken. I doktrinen så förekommer 
(mig veterligen) inte något verk som inriktat sig på putativsituationer utan det som finns 
skrivet utgörs av enstaka stycken i de stora straffrättsliga monografierna. De mest 
uttömmande framställningarna av putativfiguren utgörs av två artiklar som publicerats i NTfK 
av Nils Jareborg och i JFT av Claes Lernestedt, vilka varit till stor hjälp.  
 
Den avslutande delen består av en sammanställning av rättspraxis. Vid framställandet av detta 
avsnitt har en differentierad metod använts. I syfte att få en bild av hur putativfiguren används 
i praktiken har 150 stycken slumpvis utvalda rättsfall analyserats enligt den i kapitel tre 
presenterade modellen. Medhjälp av sökorden ”putativ” och ”putativt” i databaserna Karnov, 
Zeteo och Rättsbanken (Infotorg) har rättsfallen plockats ut. Endast de rättsfall som rört 
straffrättsliga spörsmål har blivit föremål för granskning. Genomgången av praxis har 
möjliggjort en rikare exemplifiering av de teoretiska delarna, vilket föranlett en rik hänvisning 
till praxis. Sammanställningen möjliggör att en del tendenser och mönster kan urskiljas om 
hur figuren används. Precisionen kan innehålla viss felmarginal tillföljd av att ett urval har 
gjorts något som är av underordnad betydelse då ett mönster kan skådas oavsett en variation 
på plus eller minus några få procent. Avsaknad av fler NJA-fall har medfört att en 
undersökning av underrätterna varit det enda alternativet trots att prejudikatvärdet kan 
ifrågasättas.  
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2. Brotts- och uppsåtsbegreppet   
 
2.1 Inledning och disposition  
Till följd av att uppsatsens ämne är placerat i mitten av straffrättens allmänna del så krävs en 
introduktion av de fundamentala delarna för förståelsen av den senare framställda 
problematiken. Kapitlet inleds med en att en genomgång av det fyrdelade brottsbegreppet 
(avsnitt 2.2) med en utvikning i uppsåtsbegreppet. Därefter berörs de för uppsatsen relevanta 
delarna mer ingående i form av rättfärdigande omständigheter (avsnitt 2.3) och 
täckningsprincipen (avsnitt 2.4). Begreppet villfarelse berörs avslutningsvis (avsnitt 2.5).  
 
2.2 Det fyrdelade brottsbegrepp  
Brottsbegreppetsmodellen är ingen exakt vetenskap utan är enbart ett teoretiskt instrument 
som används i ett pedagogiskt syfte, alternativa modeller förekommer. Genom en enhetlig 
struktur kan olika problem placeras in på respektive nivå vilket bidrar till ökad förståelse. Den 
modell som kommer att användas i denna framställning bygger på ett fyrdelat brottsbegrepp2.  
 

 
Illustration skall förstås så att det finns två huvudtyper av rekvisit A och B-nivå samt att 
respektive huvudtyp inrymmer två undergrupper, A1 och A2 respektive B1och B2. Vid 
användning av modellen görs detta i kronologisk ordning med utgångspunkt i A1. Om A1-
nivån kan konstateras uppfylld flyttas fokus över till A2 osv..   
 
2.2.1 Rekvisit för otillåten gärning (objektiva brottsrekvisit) 
En prövning av om ett brott har begåtts inleds på A1-nivå. Brottsbeskrivningsenligheten föreligger 
om en gärning, det kan röra sig om en handling eller en underlåtenhet, uppfyller de olika 
rekvisiten i en brottsbeskrivning.3 Om den inledande utredningen ger vid handen att en 
brottsbeskrivningsenliggärning inte föreligger så blir det irrelevant att fortsätta till A2-nivån. 
På A2-nivå är det tillräckligt att det inte förelegat någon rättfärdigande omständighet för 
uppfyllelse. Förekomsten av rättfärdigande omständigheter medför att en gärning som 
objektivt sett uppfyller kraven på brottsbeskrivningsenlighet (A1) kan rättfärdigas. Resultatet 
blir då att gärningsmannen går fri.4 Under förutsättning att både A1 och A2 är uppfyllda så 
har det begåtts en otillåten gärning. A1 består oftast av positiva rekvisit som måste vara 
uppfyllda medan A2 består av negativa rekvisit som inte får förekomma.  
                                                
2 Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils, Kriminalrättensgrunder, s. 42. 
3 Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils, Kriminalrättensgrunder, s. 35. 
4 Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils, Kriminalrättensgrunder, s. 39. 

A – Nivån – Rekvisit för otillåten gärning (Objektiva brottsrekvisit) 
A1 – Brottsbeskrivningsenlighet  
A2 – Frånvaro av rättfärdigande omständigheter (Objektiva ansvarsfrihetsgrunder)  
 
B – Nivå – Rekvisit för personligt ansvar (Subjektiva brottsrekvisit) 
B1 – Det allmänna skuldkravet  
B2 – Frånvaro av ursäktande omständigheter (Subjektiva ansvarsfrihetsgrunder) 
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2.2.2 Rekvisit för personligt ansvar (subjektiva brottsrekvisit) 
Om en otillåten gärning är för handen aktualiseras en bedömning av ansvarsfrågan (B-nivån).5 
Detta är relevant eftersom alla otillåtna gärningar inte medför straffansvar.  Skuldprincipen6 
anger att endast en gärningsman som har ådragit sig skuld kan hållas straffrättslig ansvarig. I 
svensk rätt föreligger en uppsåtspresumtion7, det är inte fråga om något strikt ansvar utan 
endast en presumtion för vilket skuldrekvisit som skall användas, i BrB 1:2 st. 1 vilket innebär 
att i avsaknad av särskilt reglering så är uppsåt (dolus) det skuldrekvisit som skall föreligga. 
Uppsåt som skuldrekvisit är alltså underförstått om inget annat stadgas.  I det särskilt 
föreskrivna fallen används oaktsamhet (culpa). Det för denna uppsats mest relevant 
skuldrekvisitet är uppsåt, oaktsamhet kommer enbart att beröras i sin korthet i avsnitt 3.6.7. I 
vanligt språkbruk är uppsåt synonymt med vett och vilja eller avsikt vilket ger en 
fingervisning om vad som krävs för uppfyllelse. Den som företar en gärning med uppsåt är 
införstådd med vad han gör, han har haft möjlighet att rätta sig efter lagen men valt att inte 
göra det. Någon legaldefinition av uppsåtsbegreppet förkommer inte i BrB utan har 
utkristalliserats i praxis. Sedan 2004 då HD senast reformerade uppsåtsbegreppet förekommer 
tre underkategorier; avsiktsuppsåt (direkt uppsåt), insiktsuppsåt (indirekt uppsåt) och 
likgiltighetsuppsåt.8 Avsiktsuppsåt innebär att den tilltalade begått en gärning för att uppnå ett 
slutmål eller begått en gärning som ett delmål på vägen mot slutmålet.9 Indirekt uppsåt 
föreligger om gärningsmannens i syfte att uppnå ett mål orsakat en slags biprodukt i form av 
följdverkningar av sin gärning som inte är det egentliga syftet med gärningen.10 
Likgiltighetsuppsåt utgör den nedre gränsen mot oaktsamhet och utgör det lägsta kravet på 
uppsåt. Likgiltighetsuppsåt konstateras genom en bedömning i två led där det initialt krävs att 
gärningsmannen insett att det förelegat en risk för och därefter en likgiltighetsbedömning där 
attityden till förverkligandet av risken är avgörande.11  
 
Vilken typ av uppsåt som krävs kan framgå explicit av lagtexten. Om det inte stadgas att 
någon specifikt typ av uppsåt ska föreligga, kan samtliga uppsåtsformer användas. Vad som 
krävs för att uppnå täckning prövas genom den allmänna rättsgrundsatsen benämnd 
täckningsprincipen, se avsnitt 2.4. Det avslutande steget på B2-nivå innebär att inte någon 
ursäktande omständighet får föreligga. Uppfyllelse av B1 och B2 innebär att gärningsmannen 
kan hållas personligt ansvarig, vilket även innebär att ett brott är begånget då de fyra olika 
delarna (A1+A2+B1+B2) är uppfyllda.  
 
2.3 Rättfärdigande omständigheter (objektiva ansvarsfrihetsgrunder) 
En brottsbeskrivningsenliggärning (A1) kan anses tillåten därför att den är rättfärdigad (A2). 
Detta har sin grund i att olika intressen kolliderar varpå det ena intresset får ge vika. Det finns 
ett samhällsintresse i att stävja förekomsten av alla objektivs sett begångna 

                                                
5 Asp, Petter & Ulväng, Magnus, Täckningsprincipens ABC, JP 2/2009 s. 266. 

6 Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils, Kriminalrättensgrunder, s. 297.  

7 Holmqvist, L, m fl, Brottsbalken: en kommentar del I brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m., s. 
1:13. 
8 Se NJA 2004 s. 176.  
9 Holmqvist, L, m fl, Brottsbalken: en kommentar del I., s. 1:14. 
10 Holmqvist, L, m fl, Brottsbalken: en kommentar del I., s. 1:15. 
11 Holmqvist, L, m fl, Brottsbalken: en kommentar del I., s. 1:16 f. 
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brottsbeskrivningsenliga gärningar, ett preventionsintresse. I undantagsfall förekommer 
situationer där detta preventiva intresse får ge vika till fördel för ett annat vitalare intresse. 
Exempel på sådana vitala intressen är att inte förhindra polisiär eller militär verksamhet, 
positiva intressekollisioner, samt intresset av att skydda eller rädda utsatta personer eller 
egendom, negativ intressekollisioner.12 Vad som sker i dessa situationer är att en 
våldshandling av en polis godtas eftersom det sker i en verksamhet där detta är nödvändigt 
och den objektivt sett brottsliga gärningen är därför rättfärdigad. Rättfärdigandet sker med 
hjälp av undantagsbestämmelser i BrB 24:e kapitel eller oskrivna i praxis reglerade 
undantag.13  
 
Konsekvensen blir att varje brotts beskrivning förses med en negation om ickeförekomsten av 
en rättfärdigande omständighet. Detta innebär i sin tur att det finns synliga rekvisit i 
respektive brottsbeskrivning (A1) men att de kompletteras av osynliga rekvisit i form av att 
det inte får förekomma någon rättfärdigande omständighet (A2).14 Detta följer av ett 
lagtekniskt förenklande där det bedömts mer lämpligt att placera undantagsreglerna 
gemensamt än att förse varje brottsbeskrivning med en egen samling undantag. Att 
förbehållen är placerade i ett eget kapitel är utan relevans.15 Resultatet av att den 
brottsbeskrivningsenliga gärningen är rättfärdigad är dels att gärningsmannen skall gå fri ifrån 
ansvar och dels att en fortsatt utredning blir meningslös.  
 
2.4 Täckningsprincipen 
Täckningsprincipen, som utgör en rättsgrundsats på straffrättens område, innebär att 
rekvisiten för personligt ansvar (de subjektiva brottsrekvisiten) skall täcka rekvisiten för en 
otillåten gärning (de objektiva brottsrekvisiten).16 Uppsåt eller oaktsamhet ska täcka 
rekvisiten i brottsbeskrivningen för täckningsprincipens uppfyllande. Kontaktytan mellan A-
nivån och B-nivån utgörs sålunda av denna princip. Trots sin enkla lydelse vållar denna 
princip en del problem. Täckningsprincipen har sin hemvist på B1-nivån. En avgränsning har 
här varit nödvändig och endast de delar av täckningsprincipen som är relevant för kapitel 3 
kommer behandlas. 
 
2.4.1 Kärnproblematiken med täckningsprincipen 
En fundamental utgångspunkt är att en tilltalade inte skall kunna fällas för uppsåtligt brott om 
han inte förstått innebörden av sin gärning, vilket är fallet om erforderlig täckning av 
brottsrekvisiten inte föreligger. Täckningsprincipen används därför för att utröna vilka insikter 
som krävts av den tilltalade för att uppsåtskravet skall vara uppfyllt och täckning därmed 
föreligga.17 En korrelation mellan gärningsmannens uppfattning av verkligheten om vad han 
har gjort och vad som rent faktiskt har hänt, vad som är bevisat i ett konkret brottmål, måste 
föreligga för att uppsåtskravet skall vara uppfyllt. En fullständig överrensstämmelse är ett 
                                                
12 Holmqvist, L, m fl, Brottsbalken: en kommentar del II brotten mot allmänheten och staten m.m., s. 24:3.  
13 Se NJA 1997 s. 636 där frågan om social adekvans behandlats och NJA 1963 s. 39 där frågan om angrepp på 
egenrättsfär behandlats.  
14 Lernestedt, Claes, Putativa farhågor, JFT 5-6 2008 s. s. 561 f. 
15 Holmqvist, L, m fl, Brottsbalken: en kommentar del II, s. 24:1. 
16 Leijonhufvud, Madeleine & Wennberg, Suzanne, Straffansvar, s. 66. 
17 Holmqvist, L, m fl, Brottsbalken: en kommentar del I, s. 1:23. 



 11 

orimligt krav men hur stor avvikelse som kan förekomma utan att täckningen brister är en 
öppen fråga.18 En gärning kan av naturliga skäl beskrivas på otaliga sätt, där vissa 
beskrivningar är precisa medan andra är diffusa.  
 
En tumregel som kan användas som vattendelare för om täckning föreligger går ut på en 
ponering där gärningsmannens verklighetsbild läggs till grund såsom den riktiga.  Därefter 
ställs frågan om gärningsmannen skulle ha begått samma otillåtna gärning rent faktiskt, dvs. 
är gärningsmannens bild av det inträffade tillräckligt lik de bevisade verkligheten så att en 
otillåten gärning begåtts?19 Detta innebär mer konkret att det finns en viss felmarginal i 
överensstämmelse som inte medför bristande täckning. Den nedre gränsen för hur obestämd 
gärningsmannens verklighetsbild kan vara utan att detta resulterar i bristande täckning följer 
av den generellt sätt vaga lagtexten. En vagare brottsbeskrivning medför en större felmarginal 
vid täckningen. Det är omöjligt att ställa upp några hållbara generaliseringar för vilken kvalité 
avseende täckningen som krävs för uppfyllelse utan detta beror helt och hållet på vilken typ 
av brott det rör sig om.20   
 
2.4.2 Täckning med uppsåt av brottsrekvisit 
Här kan en uppdelning göras i den kontrollerade gärningen som täcks automatiskt tillföljd av 
att det är en handling, beledsagade gärningar som kan täckas av antingen insiktsuppsåt eller 
likgiltighetsuppsåt, följder med avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt eller likgiltighetsuppsåt samt 
negativa rekvisit som täckas genom okunnighet eller frånvara av felaktig tro.21 Ett negativt 
rekvisit kännetecknas av att det inte ska vara uppfyllt till skillnad ifrån de positiva som ska 
vara uppfyllda. Till följd av konstruktionen med att brottsbeskrivningarna skall läsas med ett 
förebehåll om ickeförekomst av en rättfärdigande omständigheterna så föreligger det i princip 
alltid ett negativt rekvisit. Det kan också förekomma ytterligare negativa rekvisit i de enskilda 
brottsbeskrivningarna. Ett exempel på detta är rekvisitet ”olovligen” som bland annat 
återfinns i BrB 8:1 om stöld, att olovligen ta något innebär att ett krav på en ickeförekomst av 
samtycke vilket medför att det rör sig om ett negativt rekvisit. Rekvisiten varierar beroende på 
vilket brott som är föremål för prövning. Ett exempel kan göras med brottet mord BrB 3:1. 
Som innehåller följande rekvisit: 
 
”Berövar” – Detta är den kontrollerade gärningen och uppsåtsbedömningen stannar härvid ett 
konstaterande om att det handlat om en handling och inte en ofrivillig kroppsrörelse.   
”Annan” – Detta är en beledsagande omständighet då det krävs att det är fråga om en annan 
människa och inte ett djur och rekvisitet täcks genom insiktsuppsåt eller likgiltighetsuppsåt.22 
”Livet” – Detta är ett följdrekvisit eftersom det krävs att personen i fråga avlider och detta 
rekvisit täcks då genom avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt eller likgiltighetsuppsåt. 
”Ickeförekomsten av en rättfärdigande omständighet” – Här tillämpas inte det vanliga 
uppsåtsformerna utan det är tillräckligt att gärningsmannen är okunnig eller inte haft en 
felaktig tro för täckning. 23  
                                                
18 Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils, Kriminalrättensgrunder, s. 352. 
19 Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils, Kriminalrättensgrunder, s. 355. 
20 Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils, Kriminalrättensgrunder, s. 356. 
21 Asp, Petter & Ulväng, Magnus, JP 2/2009 s. 272. 
22 Asp, Petter & Ulväng, Magnus, JP 2/2009 s. 270. 
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2.4.3 Den relevanta tidpunkten för täckning 
Ett annan perifer problematik är under vilket tidsspann som täckningen måste föreligga, dvs. 
vilken som är den relevanta tidpunkten för bedömningen. Lösningen på detta problem är att 
täckningen av de olika rekvisiten måste föreligga vid tidpunkten då den brottsliga gärningen 
begås eller åtminstone vid slutskedet av denna. Saknas den erforderliga täckningen vid denna 
tidpunkt är det inte möjligt för gärningsmannen att ”läka” bristen i efterhand genom att uppsåt 
eller oaktsamhet infinner sig senare. Omvänt är det inte heller möjligt att upphäva täckningen 
i efterhand genom att ångra den brottsliga gärningen.24  
 
2.5 Villfarelse  
Vid genomgången av täckningsprincipen framhölls att konstruktionen med skuldrekvisit 
måste täcka samtliga rekvisit (gärningsmoment) för att gärningsmannen skall kunna hållas 
ansvarig för sin begångna gärning. Annorlunda uttryckt så krävs det att gärningsmannens 
verklighetsbild överrensstämmer, viss felmarginal kan föreligga, med den bild av verkligheten 
som åklagaren bevisat i en process. Ett vanligt förekommande problem är att dessa två bilder 
av en händelse inte är ekvivalenta vilket konstituerar en brist i täckningen. Det kan finnas 
flera förklaringar till detta men här skall tre potentiella orsaker lyftas fram. Den kan avvika på 
grund utav villfarelse, tveksamhet eller okunnighet. Att gärningsmannen drabbas av 
villfarelse innebär att han har en felaktig uppfattning om situationen. Att gärningsmannen 
besitter en tveksamhet innebär att han har funderat i banor kring denna fråga men att det inte 
har resulterat i en tro åt ena eller andra hållet. Att gärningsmannen är okunnig innebär att 
frågan överhuvudtaget inte har blivit föremål för några tankar alternativt att gärningsmannen 
har glömt bort att sådana funderingar har ägt rum.25 De olika typer av insikt hos 
gärningsmannen som nämnts är beroende av ytterligare en faktor för att kunna medföra någon 
effekt i den juridiska kontexten. Villfarelsen kan avse såväl brottsbeskrivningen (A1) som 
ickeförekomsten av rättfärdigande omständigheter (A2), vilket är föremål för utredning i 
kommande kapitel. 
 
2.5.1 Det tredelade villfarelse begreppet 
Av tradition indelades tidigare villfarelse begreppet i tre delar vilka var faktiskt villfarelse, 
oegentlig rättsvillfarelse och egentlig rättsvillfarelse. Faktisk villfarelse (error facti26) avsåg 
situationer då en felaktig föreställning om ett faktum, ett faktiskt förhållande förelåg. Egentlig 
rättvillfarelse var benämningen på villfarelse om innehållet en straffrättslignorm.27 Oegentlig 
rättsvillfarelse tog sikte på de situationer där den felaktiga föreställningen rörde innehållet i en 
rättsnorm av annan karaktär än straffrättslig som var relevant för innehållet i den 
straffrättsliga normen.28 Ett konkret exempel är att den tilltalade inte kände till att det var 
förbjudet att inneha narkotika vilket följer av en straffrättslignorm, NSL 1§ 6p. Detta är då 
fråga om egentligt rättsvillfarelse. Om den tilltalade i stället känner till att detta är förbjudet 
att inneha narkotika men svävar i villfarelse beträffande vad som klassificeras som narkotika, 
                                                                                                                                                   
23 Asp, Petter & Ulväng, Magnus, JP 2/2009 s. 271.  
24 Leijonhufvud, Madeleine & Wennberg, Suzanne, Straffansvar, s. 66. 
25 Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils, Kriminalrättensgrunder, s. 303. 
26 Strömberg, Tore, Problemet rättsvillfarelse i straffrätten, s. 14. 
27 Prop. 1993/94:130 s. 53 
28 Prop. 1993/94:130 s. 51. 
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vilket finns i en av läkemedelsverket i bilaga 1 i förordningen (1992:1554) om kontroll av 
narkotika, så rör det sig om oegentlig rättsvillfarelse då villfarelsen rör en annan rättsnorm. 
Denna uppdelning medförde avsevärda svårigheter framför allt vid distinktionen mellan 
egentlig och oegentlig rättsvillfarelse.  
 
2.5.2 Det reviderade villfarelse begreppet 
I samband med att kapitlet om ansvarsfrihetsgrunder omarbetades så reviderades den gamla 
terminologin genom att begreppet egentlig rättsvillfarelse ersattes av straffrättsvillfarelse och 
lagfästes i BrB 24:9. Revideringen medförde också att de två andra begreppen oegentlig 
rättsvillfarelse och faktisk villfarelse sammanfördes till samma kategori av villfarelse. Denna 
kategori försågs dock inte med någon adekvat benämning men kännetecknas av att det rör sig 
om villfarelse som är relevant för bedömningen av den subjektiva täckningen av 
gärningsmomenten.29 I doktrinen har en uppdelning mellan relevant rättsvillfarelse och 
irrelevant rättsvillfarelse framförts som en mer lämplig benämning.30 Denna framställning 
kommer enbart att beröra faktiskt villfarelse i snäv bemärkelse. Det är inte möjligt att på ett 
generellt plan avgöra vilka gärningsmoment (rekvisit) som är av relevans för den subjektiva 
täckningen utan detta får avgöras med hjälp av täckningsprincipen samt brottsbeskrivningen i 
det konkreta fallet.31  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
29 Holmqvist, L, m fl, Brottsbalken: en kommentar del II., s. 24:79.  
30 Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils, Kriminalrättensgrunder, s. 395. 
31 Holmqvist, L, m fl, Brottsbalken: en kommentar del II., s. 24:79. 
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3. Villfarelse vid rättfärdigande omständigheter 
 
3.1 Inledning och disposition 
I detta tredje kapitel följer en utredning av de konsekvenser villfarelse avseende förekomsten 
av rättfärdigande omständigheter, kan få för ansvarsfrågan. Fokus ligger på faktisk villfarelse 
men även straffrättsvillfarelse kommer att behandlas i syfte att belysa skillnader. Den tidigare 
omnämnda oegentliga rättsvillfarelsen lämnas dock därhän. Kapitlet inleds med 
terminologiska problem (avsnitt 3.2) för att därefter behandla olika typer av villfarelse, 
straffrättsvillfarelse (avsnitt 3.3) och faktisk villfarelse (avsnitt 3.4). Olika teoretiska läror 
(avsnitt 3.5) berörs innan modellen för hantering av putativinvändningar (avsnitt 3.6) 
behandlas avslutningsvis. 
 
3.2 Terminologiska spörsmål  
Faktisk villfarelse som avser ickeförekomsten av en rättfärdigande omständighet brukar 
benämnas som en putativsituation. Putativsituationer är alltså ett inskränkt begrepp i 
förhållande till faktisk villfarelse. Rent språktekniskt utgör putativ ett adjektiv som är 
synonymt med inbillad eller missuppfattad. Eftersom ett adjektiv har en ren deskriptiv 
funktion så blir användningen av detsamma intetsägande om det rycks ur sitt sammanhang. I 
den juridiska kontexten används detta adjektiv tillsammans med en rättfärdigande 
omständighet (objektiv ansvarsfrihetsgrund) eller ursäktande omständighet (subjektiv 
ansvarsfrihetsgrund). En korrekt användning blir då exempelvis putativt nödvärn, putativ nöd 
eller putativ nödvärnsexcess.32 Det skall också noteras att straffrättsvillfarelse avseende de 
rättfärdigande omständigheterna faller utanför putativbegreppet och därför kommer att 
särskiljas. En diskrepans mellan reella och putativa rättfärdigande omständigheter görs också i 
det följande, med den förra åsyftas en objektivt sett föreliggande rättfärdigande omständighet.  
 
3.3 Straffrättsvillfarelse vid rättfärdigande omständigheter  
Den första typen av villfarelse som skall behandlas innebär att gärningsmannen har en felaktig 
uppfattning om regleringen av de rättfärdigande omständigheterna. Detta innebär att 
gärningsmannen är vid sina sinnens fulla bruk och hans bild av verkligheten är kongruent med 
den objektivt sett inträffade. En konkret situation när detta är för handen är om personen i 
fråga misshandlar en annan person till följd utav att han felaktigt tror att det finns fler 
nödvärnssituationer än dem som räknas upp i BrB 24:1 p. 1-4. Gärningsmannen tror att hans 
agerande är ansvarsbefriat på grund av hur lagen är utformad.  
 
Vid omarbetning av ansvarsfrihetsgrunderna som genomfördes i mitten av 1990-talet 
lagfästes straffrättsvillfarelsen i BrB 24:9 och kom därmed att få en klarare innebörd. 
Förarbetena anger att straffrättsvillfarelse som huvudregel inte skall medföra någon inverkan 
på bedömningen av ansvarsfrågan. Med beaktande av uppsåtsbegreppet och 
täckningsprincipen är det inte nödvändigt att den tilltalade kände till att den begångna 
gärningen var kriminaliserad utan uppsåtstäckningen kan omfatta brottsrekvisiten utan denna 

                                                
32 Lernestedt, Claes, JFT 5-6 2008 s. 556. 
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kännedom.33 Det framhölls att denna huvudregel inte skulle gälla utan undantag.34 I följande 
restriktivt tillämpade undantagsfall kan ansvarsfrihet infalla: vid felaktig publicering, om 
gärningsmannen saknade möjlighet att få kännedom om innehållet i straffbestämmelsen, vid 
ett otydligt straffbud och vid felaktigt besked ifrån myndighet. Observera att denna typ av 
villfarelse inrymmer okunnighet till skillnad ifrån faktisk villfarelse.35 Restriktiviteten är 
motiverad med tanke på att effektiviteten av kriminaliseringen riskerar att bli lidande om en 
gärningsman kan gå fri med en enkel invändning om att han inte visste att det var olagligt att 
begå en viss gärning.  
 
I en situation där straffrättsvillfarelse förekommit, vilket får förmodas förekomma mycket 
sällan, blir bedömningen relevant först efter att täckning av rekvisiten för en otillåten gärning 
har kunnat konstateras. Det är sålunda först efter att fullständig täckning på B1-nivå som det 
är aktuellt att bedöma frågan om straffrättsvillfarelse.36 Detta beror på att straffrättsvillfarelse 
är en ursäktande omständighet (subjektiv ansvarsfrihetsgrund) som blir aktuell först på B2-
nivå. Sammanfattningsvis medför en mycket restriktiva bedömning i kombination av få 
undantagsfall att det endast finns ett mycket begränsat utrymme för att kunna gå fri ifrån 
ansvar med åberopande av straffrättsvillfarelse. Möjligheten blir ännu mindre i det speciella 
fall där straffrättsvillfarelsen rör A2-nivån. I den fortsatta framställningen kommer därför 
denna typ av villfarelse att lämnas därhän.  
 
3.4 Faktiskt villfarelse vid rättfärdigande omständigheter  
En person som svävar i faktisk villfarelse avseende de rättfärdigande omständigheterna 
(objektiva ansvarsfrihetsgrunderna) har till skillnad emot föregående exempel en felaktig 
verklighetsuppfattning. Denna person tror sig befinna sig i en situation som inte föreligger. 
Det rör sig om en missuppfattning av en eller flera faktiska omständigheter och inte någon 
missuppfattning av regleringen. Två huvudtyper av faktisk villfarelse vid rättfärdigande 
omständigheter förekommer. Den ena typen innebär att det överhuvudtaget inte förekommit 
någon rättfärdigande omständighet, en total missuppfattning. Den andra typen innebär att det 
visserligen förelegat en rättfärdigande omständighet men att missuppfattningen avser 
svårighetsgraden i denna situation.37 Det handlar om en partiell missuppfattning. Både typerna 
är likvärdiga ur straffrättslig synpunkt och någon distinktion kommer inte att upprätthållas i 
det följande. 
 
Ett skolexempel på faktisk villfarelse av nämnda slag är att en person missuppfattar en 
situation genom att han får syn på ett föremål som liknar en pistol, vilken egentligen är en 
vattenpistol. I det läget så tror sig personen i fråga vara hotad av ett brottsligt angrepp vilket i 
vanliga fall medför nödvärnsrätt. I och med missuppfattning så föreligger inte någon 
nödvärnsrätt rent objektivt utan enbart på ett subjektivt plan, i huvudet på den 
missuppfattande personen. I det efterföljande skede när denna person använder sin inbillade 

                                                
33 Holmqvist, L, m fl, Brottsbalken: en kommentar del I., s. 1:21. 
34 Prop. 1993/94:130 s. 53. 
35 Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils, Kriminalrättensgrunder, s. 409. 
36 Leijonhufvud, Madeleine & Wennberg, Suzanne, Straffansvar, s. 69. 
37 Lernestedt, Claes, JFT 5-6 2008 s. 555. 
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nödvärnsrätt genom att försvara sig uppstår ett problem. I avsaknad av nödvärnsrätt så är det 
denna person som objektivt sett begår ett brott. Detta brukar benämnas som att personen har 
handlat i putativt nödvärn. Till skillnad gentemot straffrättsvillfarelse så saknar den faktiska 
villfarelsen reglering i lag och följer i ställer av uppsåtsbegreppet och tillämpningen av 
täckningsprincipen, som behandlats ovan. De juridiska konsekvenserna av den faktiska 
villfarelsen skall behandlas i det följande.  
 
3.5 Förekomsten av olika modeller 
Vid utformningen av BrB och dess ikraftträdande förekom en polemik i doktrinen mellan två 
olika ståndpunkter för hanteringen av putativ figuren. Polemiken rådde mellan vad som kom 
att kallas den gamla läran/skolan och den nya läran/skolan. Segraren i polemiken mellan dessa 
två läror blev den äldre varianten. Sedan dess så är den äldre läran fastförankrad inom svensk 
straffrätt.38 Läran innebär att det är oväsentligt hur villfarelsen hos gärningsmannen har 
uppkommit avseende förekomsten av en rättfärdigande omständighet. Även situationer där det 
kan tyckas vara oursäktligt att befinna sig i den faktiska villfarelsen utesluter möjligheten att 
döma gärningsmannen för uppsåtligt brott. Orsaken till detta är att A1, de synliga rekvisiten, 
skall läsas med förbehåll om A2, de osynliga rekvisiten. Vilket i sin tur innebär att 
uppsåtstäckningen måste avse även de osynliga rekvisiten i form av ickeförekomsten av A2. 
Förekomsten av faktisk villfarelse medför bristande uppsåtstäckning. Inom denna lära så 
ansågs försvarlighetsrekvisitet, vid exempelvis nödvärn och nöd, inte påverkas av en eventuell 
oaktsamhet utan vara fristående. Sammanfattningsvis så inträder betydelsen av oaktsamhet i 
samband med den faktiska villfarelsen i ett senare skede inom den äldre läran först på fråga 6 
(prövning av oaktsamhetsbrott vid oursäktlig villfarelse).39  
 
Den nya läran kännetecknas av att en eventuell oursäktlighet (oaktsamhet) av den faktiska 
villfarelsen blir relevant på ett tidigare skede vid bedömningen. Detta beror på att 
uppsåtstäckningen inte omfattas av A2 utan enbart av A1. Inom denna lära används 
försvarlighetsrekvisiten vid respektive rättfärdigande omständighet för att sortera bort faktisk 
villfarelse som uppkommit på ett oaktsamt sätt. I en situation där det varit oaktsamt av den 
tilltalade att befinna sig i villfarelse blir den begångna gärningen per automatik oförsvarlig 
och därmed inte ansvarsbefriande. Försvarlighetsrekvisitet blir då ett oaktsamhetsrekvisit. 
Skillnaden blir att det redan vid bedömningen av om gärningsmannen hållit sig inom ramen 
för vad som är försvarligt (fråga 4) blir aktuellt att bedöma den eventuella oaktsamheten vid 
uppkomsten av den faktiska villfarelsen, vilket i ett större perspektiv innebär en utvidgning av 
det straffbara området för uppsåtliga brott. Sammanfattningsvis så blir oaktsamheten 
avgörande för möjligheten att begå en försvarlig gärning vid rättfärdigande omständigheter på 
ett tidigt skede.40 Detta beror på att endast ursäktlig faktisk villfarelse utesluter ansvar för 
uppsåtliga brott.  
 
 

                                                
38 Jareborg, Nils, Putativ nöd. Till tolkningen av försvarlighetsrekvisiten i Brottsbalkens regler om nöd och 
nödvärn, NTfK 1969 s.319. 
39 Jareborg, Nils, NTfK 1969, s. 305-309. 
40 Jareborg, Nils, NTfK 1969, s.314-319. 
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3.6 Hur den gamla läran används för prövning av den faktiska villfarelse  
Detta avsnitt skall ägnas åt att utreda hur en prövning av en putativsituation uppkommer och 
vilka juridiska konsekvenser detta medför. Den modell som används bygger på sex delfrågor 
som kan besvaras jakande eller nekande. Varje frågeställning kan sägas inrymma en 
återvändsgränd i form av att en fortsatt prövning blir irrelevant om frågan besvaras på ett visst 
sätt. De två inledande frågorna rör grundförutsättningarna, om dessa inte uppfylls sker ingen 
prövning i sak av den faktiska villfarelsen. De fyra avslutande frågorna berör prövningen i 
sak.  
 
3.6.1 Gärningsögonblicket 
Konstruktionen av de rättfärdigande omständigheterna som är objektiva till sin karaktär 
innebär att de alltid rättfärdigar en gärning under de förutsättningar som anges i respektive 
lagrum eller som följer av praxis utan att det ställs något krav på kännedom hos 
gärningsmannen om detta vid gärningstidpunkten. En person som exempelvis slår en annan 
person och är omedveten om att han förhindrar ett påbörjat brottsligt angrepp (BrB 24:1 p. 1) 
skall ändå gå fri från ansvar. Att så är fallet har stöd såväl i förarbetena som i praxis.41  
Detta är relevant även vid putativsituationer. En person som har begått en objektivt sett 
otillåten gärning och som är helt ovetandes om konstruktionen med exempelvis putativt 
nödvärn kan ändå gå fri. Detta beror på att det relevanta är själva villfarelsen om det faktiska 
förhållandet och denna ställer inget krav på kännedom om regleringen.42 Under den 
efterföljande utredningen av vad som hänt i from av förundersökning till utredande av brottet 
finns en lagstadgad objektivitetsprincip, RB 23:4, som innebär att både omständigheter som är 
till fördel som till nackdel för den tilltalade skall utredas och lyftas fram. Principen berör all 
personal som är inblandad i utredningen vilket innebär såväl polis som åklagare. Poängen är 
att om det finns antydningar om att en reell eller putativ rättfärdigande omständighet förelegat 
så skall denna omständighet beaktas av dessa.43 
 
3.6.2 Krävs det en explicit invändning? 
I en brottmålsprocess skall domstolen beakta vad som framkommer vid förhandlingen. Om en 
gärningsman, utan att direkt beröra begreppet rättfärdigande omständighet eller 
putativsituation, redogör för händelseförloppet på ett sådant sätt att det framgår att en 
rättfärdigande omständighet varit förhanden så skall domstolen lägga denna till grund för 
prövningen av ansvarsfrågan. I teorin skall det därför inte behövas en explicit invändning om 
nödvärn eller putativt nödvärn utan att det skall räcka med att implicit göra detta genom att 
redogöra för händelseförloppet. Det finns ett starkt incitament för den tilltalade göra en sådan 
invändning till följd av att det inte kan garanteras att alla relevanta omständigheterna 
uppmärksammas. Sannolikhet att domstolen beaktar omständigheter är större om den känner 
till dess existens.44 En tilltalad bör därför göra en invändning så snart tillfälle ges i rätten. Det 
finns exempel på att HD ex officio har beaktat putativt nödvärn utan att detta varit föremål för 

                                                
41 NJA 1994 s. 48 samt Prop. 1993/94:130 s. 31 och s. 69. 
42 Zila, Josef, JT 1995/96, s. 1142.  
43Se SOU 2011:45 s. 99-104 för en precisering av vad objektivitetsprincipen innebär under förundersökningen. 
44 Ekelöf, Per-Olof & Boman, Robert, Rättegång fjärde häftet, s. 120. 
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vare sig en invändning därom eller någon särskild redogörelse.45 Att domstolen har tolkat en 
redogörelse som en putativ invändning brukar anges med att den tilltalades redogörelse bör 
förstås som att han har handlat i exempelvis putativt nödvärn.  
 
Den tidigare omnämnda objektivitetsprincipen gäller även under brottmålsprocessen trots 
avsaknad av lagstadgande i detta avseende, RB 23:4 gäller bara förundersökningen. Stöd för 
att principen ändå äger tillämpning i detta skede återfinns i doktrin och den nyligen gjorda 
utredningen av objektivitetsprincipens tillämpning.46 Att principen gäller även under 
brottmålsprocessen innebär att omständigheter som är till fördel för den tilltalade men som 
inte uppmärksammas på tillbörligt sätt av dennes försvarare skall framhållas av åklagaren så 
att dessa kan läggas till grund för bedömningen. Åklagarens uppgift är att få till stånd en 
objektivt riktig dom och inte att få till stånd en fällande dom.47 Detta utgör ytterligare en 
säkerhet för den tilltalade på så vis att det skall mycket till för att en rättfärdigande 
omständighet som har förelegat skall förbises helt och hållet av såväl åklagaren, den 
tilltalades själv och dennes försvarare. Domstolen skall sedan beakta sådana omständigheter 
eller indicier om sådan förekomst och med hjälp av den materiella processledningen försöka 
få klarhet i detta.  
 
Den fortsatta framställningen kommer nu att behandla de situationer när den tilltalade har 
gjort en invändning om en putativsituation antingen explicit eller implicit och de följande sex 
frågorna besvarar hur denna invändning skall bemötas och vilka konsekvenser den kan få. När 
det fortsättningsvis talas om invändningar avses både explicita sådana och implicita som 
framgår av en redogörelse oaktat om det sker medvetet eller omedvetet.  
 
3.6.3 Fråga 1 - Uppfyller den gjorda invändningen kvalitetskravet? 
Av naturliga skäl kan inte alla invändningar tillmätas betydelse och medföra konsekvenser för 
den straffrättsliga bedömningen. Om så hade varit fallet hade det varit alltför lätt att undgå 
uppsåtligt ansvar för en brottslig gärning. Ett första filter som sorterar bort invändningar som 
inte skall tillmätas betydelse ifrån sådana som förtjänar att tillmätas betydelse är därför 
nödvändigt. Detta filter består av ett kvalitetskrav på invändningen. Uppnås inte tillräcklig 
grad av kvalitet så att den uppsatta tröskeln överstigs kan invändningen avfärdas utan 
prövning i sak.  
 
Kvalitetskravet har i praxis formulerats som att en invändning inte förtjänar avseende om 
kvalitetskravet inte uppnås. HD uttalade tidigt att en invändning som inte hade stöd i 
omständigheterna i övrigt i målet kan lämnas utan avseende.48 En något klarare bild av HD:s 
bedömning återfinns i ett nyare fall där det framgår att en helhetsbedömning görs av vad som 
framkommit i målet. Detta innebär att teknisk bevisning, vittnesutsagor, de tilltalades utsagor 
och läkarutlåtanden är exempel på olika faktorer som kan stödja den gjorda invändningen.49 
En tom invändning om att en rättfärdigande omständighet förelegat kan därför på ett 
                                                
45 NJA 1977 s. 655.  
46 Se SOU 2011:45 s. 104-109 för en närmare precisering av objektivitetsprincipen under brottmålsprocessen. 
47 Ekelöf, Per-Olof & Edelstam, Henrik, Rättegång första häftet, s. 73. 
48 NJA 1938 s. 84 och NJA 1942 s. 24.  
49 NJA 1992 s. 474. 
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summariskt sätt avvisas i avsaknad av stöd i omständigheterna i övrigt.50 Det ovans sagda 
gäller i lika utsträckning för såväl putativa som reella rättfärdigande omständigheter. Det finns 
ett flertal exempel i praxis då en putativinvändning avfärdats på grund av att den inte förtjänar 
avseende och det är i dessa fall oftast fråga om att en invändning gjorts men att den tilltalade 
inte förmått redogöra för hur missuppfattningen uppstått.51 Det är inte fråga om att den 
tilltalade bär någon bevisbörda utan det krävs endast redogörelse kan sägas ha någon form av 
verklighetsförankring där det kan ha förekommit en missuppfattning. En invändning som 
förtjänar avseende skall läggas till grund för bedömningen om inte åklagaren uppfyller sin 
bevisbörda.52   
 
3.6.4 Fråga 2 - Har åklagaren förmått uppfylla sin bevisbörda? 
I en brottsmålsprocess besitter åklagaren bevisbördan för att den åtalade gärningen har 
begåtts. Bevisbördan avser framförallt brottsbeskrivningsenligheten (A1). Beviskrav som 
gäller i detta sammanhang har av HD53 uttalats som att det skall vara ställt utom rimligt tvivel 
att den tilltalade bär skuld för det inträffade. Den latinska lokutionen in dubio pro reo, vid 
tvivel till den tilltalades fördel, medför att om åklagaren misslyckas med att uppfylla sin 
bevisbörda avseende de relevanta omständigheterna skall den tilltalade gå fri.54 Vid BrB:s 
ikraftträdande behandlades frågan om bevisbördans placering vid bemötande av invändningar 
om rättfärdigande omständigheter och det framhölls att åklagaren har bevisbörda även i dessa 
situationer.55 Åklagarens bevisbörda avser alltså även ickeförekomsten av rättfärdigande 
omständigheter (A2). Den viktiga skillnaden är att det är betydligt svårare att bevisa att 
någonting inte har inträffat än att någonting har inträffat. Ponera att en tilltaklade gör en 
invändning om att han handlat i nöd, om åklagaren inte kan fullgöra sin bevisbörda och visa 
att någon nödsituation inte förelegat så skall den tilltalade gå fri.56 Följdfrågan som 
uppkommer är då vilket beviskrav som måste uppnås för att åklagaren skall anses ha uppfyllt 
sin bevisbörda? Ett lägre beviskrav är motiverat. 57 
 
Lösningen återfinns i praxis där HD uttalat att det höga beviskrav som gäller i vanliga fall 
(A1) inte lämpar sig vid invändningar om rättfärdigande omständigheter (A2). HD angav 
vidare att det krävdes ett annat beviskrav i dessa situationer och uttalade att åklagaren för att 
uppfylla sin bevisbörda måste kunna lägga fram tillräckligt med bevis som medför att den 
gjorda invändningen framstår som obefogad.58 Beviskrav innebär i princip att så länge det 
finns en möjlighet att det kan ha gått till så som den tilltalade gjort gällande så framstå 
invändningen som befogad. Detta innebär att en invändning om rättfärdigande omständigheter 
som förtjänar avseende skall godtas så länge åklagaren inte uppfyller sin bevisbörda. Om 
åklagaren förmår uppfylla sin bevisbörda brukar detta uttryckas som att åklagaren har 

                                                
50 Holmqvist, L, m fl, Brottsbalken: en kommentar del II, s. 24:20.  
51 HovR B 192-10 och HovR B 1990-11 
52 Holmqvist, L, m fl, Brottsbalken: en kommentar del II, s. 24:20. 
53 Se exempelvis NJA 1982 s. 164. 
54 Ekelöf, Per-Olof & Boman, Robert, Rättegång fjärde häftet, s. 113. 
55 SOU 1953:14 s. 389. 
56 Ekelöf, Per-Olof & Boman, Robert, Rättegång fjärde häftet, s. 121. 
57 Ekelöf, Per-Olof & Boman, Robert, Rättegång fjärde häftet, s. 121. 
58 Se NJA 1992 s. 210 samt NJA 2005 s. 237 för ytterliggare bedömning av bevisbördan. 
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vederlagt invändningen. 59 En annan formulering är att putativ invändningen är motbevisad.60 
Att beviskravet även gäller för putativsituationer och inte enbart reella rättfärdigande 
omständigheter har stöd i förarbetena.61 Under förutsättning att de två inledande frågorna 
besvaras på så vis att invändningen förtjänar avseende samt att åklagaren inte förmått 
vederlägga densamma så är förutsättningarna för en prövning i sak av putativ invändningen 
uppfyllda. Detta brukar formuleras som att gärningsmannens uppfattning av verkligheten 
måste tas för given.62 Frågan huruvida en villfarelse varit för handen lämnas nu till förmån för 
frågan vilka konsekvenser villfarelsen potentiellt kan få. 
 
3.6.5 Fråga 3 - Om situationen hade varit så som den tilltalade uppfattat den, hade det då 
förelegat en rättfärdigande omständighet? 
I detta skede har domstolen accepterar att den tilltalade har missuppfattat situationen på det 
sätt som han har gjort gällande. Den prövning som görs i detta skede är huruvida den 
begångna gärningen skulle ha varit rättfärdigad om villfarelsen hade utgjort den korrekta 
verklighetsbilden, dvs. om det inte hade förekommit en missuppfattning av situationen. 
En prövning av en reell rättfärdigande omständighet sker på A2-nivå och en prövning av en 
putativ rättfärdigande omständighet först på B1-nivå. Konstruktionen medför att förekomsten 
av en reell rättfärdigande omständighet utsläcker behovet av att göra en prövning av 
putativsituationen, både en reell och putativsituation kan inte föreligga parallellt. Först när det 
objektivt sett inte föreligger någon rättfärdigande omständighet blir putativfiguren relevant 
Denna prövning återknyter till den prövning som tidigare genomförts på A2-nivån i samband 
med prövningen av om en rättfärdigande omständighet men med den skillnaden att en ny 
verklighetsbild läggas till grund för bedömningen. Det innebär att den objektiva bilden av 
verkligheten, den som åklagaren gjort gällande genom den framlagda bevisningen, ersätts av 
en typ av subjektiv verklighetsbild, som utgörs av den tilltalades villfarelse som förelegat.63  
 
Genom en förnyad prövning på A2-nivå med den utbytta verklighetsbilden utgör regleringen 
av de reella rättfärdigande omständigheterna grunden. Av BrB 24:e kapitel framgår i vilka 
situationer som en annars brottslig gärning kan vara rättfärdigad. Beroende på vilken 
rättfärdigande omständighet som är föremål för prövning blir utfallet olika. Rör prövningen 
nödvärn är det de uppräknade nödvärnssituationerna i BrB 24:1 p. 1-4 som är avgörande och i 
fall av nöd de nödsituationer som räknas upp i BrB 24:4 st. 2. Oavsett vilken av de 
rättfärdigande omständigheterna som är föremål för prövning så kan frågeställningen mynna 
ut i antingen ett jakande eller ett nekande svar.  
 
 Nej64 - Ett nekande svar betyder att det i den inbillade situationen överhuvudtaget inte har 
förelegat någon rättfärdigande omständighet, exempelvis så har det i gärningsmannens bild 
av verkligheten inte funnits någon nödvärnsrätt. Ett nekande svar medför att den villfarelse 
som den tilltalade har befunnit sig i är irrelevant för den straffrättsliga bedömningen på så 

                                                
59 Se exempelvis HovR B 10-08 och HovR B 1601-10. 
60 Se åtalspunkt 4 i HovR B 1561-09. 
61 Prop. 1993/94:130 s. 47 för stöd att detta krav även gäller putativsituationer. 
62 Se exempelvis HovR B 3273-11 och HovR B 1528-11. 
63 Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils, Kriminalrättensgrunder, s. 374. 
64 NJA 1993 s. 128.  
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vis att han inte går fri ifrån ansvar avseende vare sig uppsåtliga brott eller oaktsamhetsbrott 
på grund av sin villfarelse. Vilket medför att det inte rör sig om faktisk villfarelse utan i 
stället straffrättsvillfarelse. Verklighetsbilderna, den tilltalades och det objektiva, är i denna 
situation kongruenta och missuppfattningen rör vilka situationer, omfattningen av de 
rättfärdigande omständigheterna, vilka bestäms av lagreglerna.  

 Ja – Ett jakande svar betyder att det i den inbillade situationen har förelegat en situation 
som potentiellt kan rättfärdigas, en nödvärnssituation eller en nödsituation. Några 
straffrättsliga konsekvenser erhålls inte i detta skede utan först i det skede där även den 
nästkommande frågeställningen besvaras jakande som rör omfattningen av den tilltalades 
gärning i denna situation.  

 
Bestämmelsen i BrB 24:5 som tillåter en tredje man att inträder i en situation för att hjälpa 
någon som befinner sig i en situation av nödvärn, nöd eller laga befogenhet är tillämplig även 
i putativsituationer. Bestämmelsen medför att den hjälpande personen har samma rätt som den 
som befinner sig i situationen. Ponera att en person ser ett slagsmål och tror att den ena 
personen A är angripen av den andra personen B. I en sådan situation kan det vara mycket 
svårt att veta vem som har rätt att försvara sig och vem som inte har det. Om en tredje man 
inträder till undsättning för exempelvis person B och det i efterhand visar sig att B egentligen 
var angriparen så har tredje mannen begått en brottslig gärning. Med hjälp av BrB 24:5 är det 
därför möjligt att åberopa exempelvis putativ nödvärnshjälp i situationen.65 I en sådan 
situation är det tredje mans verklighetsbild som läggs till grund för bedömningen och inte A 
eller B:s uppfattning.  
 
3.6.6 Fråga 4 - Agerade den tilltalade i denna putativsituation innanför ramen för den 
rättfärdigande omständigheten? 
Besvarandet av denna frågeställning är avhängig den specifika regleringen av respektive 
ansvarsfrihetsgrund. Vid en invändning om putativt nödvärn/nöd måste agerandet hålla sig 
inom ramen för vad som är försvarligt. Gränsdragning av vilka fall som faller innanför 
respektive utanför ramen gör medhjälp av bedömningsgrunder i lagtexten som konkretiserats 
genom praxis och förarbetena. Det skall noteras att försvarlighetsbedömningen fortsatt måste 
göras av den subjektiva verklighetsbilden hos den tilltalade. Om bedömningen görs av den 
objektiva verkligheten så kommer varje bedömning resultera i att gärningen är oförsvarlig 
eller uppenbart oförsvarlig tillföljd av att det inte förelegat ett objektivt behov av att begå 
gärningen, finns inget att försvara sig emot.66 
 
Det föreligger en bredmarginal tillförmån för den tilltalade i de fall som nödvärn har 
aktualiserats.67 I BrB 24:1 st. 1 anges att bedömningen skall ske på grundval av angreppets 
beskaffenhet, det angripnas betydelse samt omständigheter i övrigt. En precisering av dessa 
grunder innebär att följande omständigheter skall beaktas: angriparens egenskaper, den 
angripnes egenskaper, motivet för angreppet, berusning, eventuella tillhyggen, antal 

                                                
65 Se HovR B 3273-11 och HovR B 655-11 där putativ nödvärnshjälp prövats.  
66 Zila, Josef, JT 1995/96, s. 1142. 
67 Prop. 1993/94:130 s. 69. 
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angripare, antal angripna och alternativa handlingsmöjligheter.68 Ett vägledande uttalande för 
bedömningen återfinns i praxis dör HD anfört följande:  
”Bedömningen av om en gärning som begåtts i nödvärn skall anses ha varit tillåten, eller med 
andra ord inte uppenbart oförsvarlig, innefattar två moment. En förutsättning för att 
gärningen skall anses tillåten är att det inte förelegat ett uppenbart missförhållande mellan 
nödvärnshandlingen och den skada som hotat genom angreppet. För att gärningen skall 
anses tillåten krävs dessutom att det våld som använts inte står i klar disproportion till vad 
som erfordrats för att avvärja den hotande faran.”69 
 
Vid nöd får agerandet inte från den tilltalade inte vara oförsvarligt för att ansvarsfrihet skall 
inträda. I BrB 24:4 st. 1 anges att farans beskaffenhet, den skada som åsamkats annan och 
omständigheterna i övrigt utgör bedömningsgrunderna. Vanligen krävs att det intresse som 
ska räddas genom nödhandlingen är av större vikt än det intresse som kränks, vilket betyder 
att det är lättare att åberopa nöd för att rädda en person än att rädda egendom. Förekomsten av 
andra potentiella handlingsalternativ utesluter inte ansvarsfrihet vid utövande av ett sämre 
alternativ.70 I jämförelse med nödvärn så är handlingsutrymmet för vad som kan tillåtas 
mindre än vid nöd. Nöd används subsidiärt till nödvärnsrätten. Oberoende av vilken typ av 
invändning som är föremål för prövning kan svaret på frågeställningen bli något av följande 
två svar vilket medför olika konsekvenser: 
 
 Nej71 – Ett nekande svar, betyder att det visserligen har förelegat en nödvärn-/nödsituation 
men att den tilltalade ha överskridit utrymmet för att handla i nödvärn eller nöd vilket 
medför att gärningen är uppenbart oförsvarlig/oförsvarlig. I denna situation åtnjuter den 
tilltalade inte ansvarsfrihet avseende endera uppsåtliga brott eller oaktsamhetsbrott han kan 
bli dömd för ifrågavarande brott utan inverkan av denna invändning. Det finns en 
reservmöjlighet för den tilltalade i form excess bestämmelsen i BrB 24:6, denna möjlighet 
behandlas vid fråga 5.  

 Ja72 – Ett jakande svar, betyder att det i den tilltalades inbillade verklighet förelegat en 
nödsituation samt att den tilltalades agerande i denna situation faller innanför det 
handlingsutrymme som finns. Detta är relevant för ansvarsfrågan genom att jakande svar på 
denna fråga och den föregående utesluter ansvar för uppsåtliga brott. Vilket i sin tur betyder 
att oavsett hur missuppfattningen uppstått eller varför, är helt irrelevant för uteslutande av 
uppsåtligt ansvar.73 Även oaktsamma, oursäktliga och helt orimliga missuppfattningar kan 
få betydelse. Men i dessa fall kan ansvar för oaktsamhetsbrott aktualiseras.74 Det är viktigt 
att påpeka att den tilltalade inte frikänns för sitt agerande, oaktsamhetsbrott kan fortfarande 
medföra ansvar vilket berörs i fråga 6 (prövning av oaktsamhetsbrott vid oursäktlig 
villfarelse).  

 

                                                
68 Holmqvist, L, m fl, Brottsbalken: en kommentar del II brotten mot allmänheten och staten m.m., s. 24:13-16. 
69 Citat ifrån NJA 2009 s. 234. 
70 Holmqvist, L, m fl, Brottsbalken: en kommentar del II, s. 24:49 f. 
71 Se NJA 1995 s. 665 och RH 1980:43 för två exempel av överskriden putativ nödvärn.  
72 se HovR B 2097-10 och HovR B 2712-11 vid nöd och HovR B 4012-11 och HovR B 655-11 vid nödvärn.  
73 Prop. 1993/94:130 s. 47. 
74 Lernestedt, Claes, Putativa farhågor, JFT 5-6 2008 s. 570. 
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Eftersom gärningsmannen i sin subjektiva verklighetsbild befunnit sig i en rättfärdigande 
omständighet (fråga 3) och agerat där efter inom ramen för vad som är försvarligt (fråga 4) så 
utesluter detta ansvar för uppsåtligt brott. Förklaringen till detta ligger i att det inte råder 
täckning av det negativa rekvisitet (A2) vilket gör att oberoende av om rekvisiten i 
brottsbeskrivningen (A1) är uppfyllda så hindrar täckningsprincipens tillämpning ansvar för 
ett uppsåtligt brott. Som tidigare framhållit så finns det olika typer av villfarelser i from av 
villfarelse, tveksamhet och okunnighet. Villfarelse utesluter ansvar för uppsåtligt brott precis 
som i fall med tveksamhet.75 Okunnighet har inte denna effekt. 76  Vid den jämförelse som 
sker mellan gärningsmannens verklighetsbild och den bild av verkligheten som bevisats i en 
rättegång så medför okunnigheten att dessa bilder är ekvivalenta med varandra. Om det är 
bevisat att det inte förelåg en rättfärdigande omständighet så är rekvisitet uppfyllt precis som i 
den situationen att gärningsmannen svävade i okunnighet och därmed varken trodde att det 
fann eller att det fanns. I båda situationerna så har det negativa rekvisitet fallit bort och 
föreligger alltså inte.77 Notera att det är skillnad på okunnigheten vid gärningsögonblicket 
beträffande en rättfärdigande omständighet, vilken inte påverkar möjligheten att göra gällande 
denna och okunnighet i samband med uppsåtsprövningen. I det förra fallet går den tilltalade 
fri oavsett kunnighet medan han i den andra situationen inte medför ansvarsfrihet. Den första 
prövningen sker på (A2) medan den andra sker på (B1).  
 
3.6.7 Fråga 5 - Om den tilltalade agerat utanför denna ram (uppenbart oförsvarlig/oförsvarligt), 
har den tilltalade då befunnit sig i en situation av excess? 
Excessbestämmelsen gäller inte för alla typer av rättfärdigande omständigheter utan enbart i 
de i BrB 24:1-5. omnämnda. Vilket innebär att fall av överskridet nödvärn, laga befogenhet, 
nöd och behjälpande av tredje man i sådan situation. Beträffande övriga rättfärdigande 
omständigheter så inverkar denna regel inte på ansvarsfrågan då det explicit framgår att 
excessbestämmelsen har ett avgränsat tillämpningsområde. Föreligger en rättfärdigande 
omständigheten och personen i fråga har agerat inom ramen för den omständigheten så 
aktualiseras aldrig excess bestämmelsen då personen i fråga går fri från ansvar på ett tidigare 
skede, A2 prövas före B2. Excess är till skillnad mot tidigare behandlade rättfärdigande 
omständigheter en ursäktande omständighet (subjektiv ansvarsfrihetsgrund) vilket gör att 
denna aktualiseras först på B2-nivå. Skillnaden blir att den otillåtna gärningen (A1+A2) som 
är täckt av skuldrekvisiten (B1) blir ursäktad på B2-nivån och den tilltalade går då fri ifrån 
ansvar.  
 
I BrB 24:6 anges att en person som objektiv sätt har befunnit sig i en situation där denne 
kunnat åberopa en rättfärdigande omständighet gått utöver vad som kunnat rättfärdigas, i form 
av att agerandet varit oförsvarligt eller uppenbart oförsvarligt, ändå kan gå fri från ansvar om 
han svårligen kunnat besinna sig i denna situation. Vid omarbetningen av 
ansvarsfrihetsgrunderna så skedde omformulering av BrB 24:6 för att markera att excess 
bestämmelsens även skulle kunna användas vid putativsituationer, exempelvis putativ 

                                                
75 Jareborg, Nils, NTfK 1969, s. 304.  
76 Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils, Kriminalrättensgrunder, s. 375. 
77 Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils, Kriminalrättensgrunder, s. 373. 
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nödvärnsexcess.78 För att gå fri ifrån ansvar krävs således att den tilltalade svårligen kunnat 
besinna sig. Faktorer som skall beaktas vid denna bedömning är farans art, om den tilltalade 
haft tid att överväga sitt handlande, tillgängliga handlingsalternativ och den angripnes status 
vid angreppet. Vid snabba beslut så kan det inte krävas lika mycket som vid tillfällen då det 
finns tid att fundera. Om den angripne är nyvaken, berusad eller om han är nervös så måste 
kravet på eftertänksamhet ställas lägre. Det är fråga om en helhetsbedömning.79 Det ovan 
sagda om bevisbördans placering gäller även vid excess, åklagaren måste vederlägga 
invändningen så den framstår som obefogad. Sammanfattningsvis kan även denna 
frågeställning besvaras på två sätt: 
 
 Ja80 – Ett jakande svar medför att den tilltalade trots att han begått en 
brottsbeskrivningsenlighandling samt att det inte förelegat en rättfärdigande omständighet 
eller ens en putativ rättfärdigande omständighet ändå skall gå fri ifrån uppsåtliga brott 
tillföljd av att hans agerande är ursäktat enligt excess bestämmelsen. Putativ nödvärns-
/nödexcess har då förelegat med ansvarsbefriande verkan, gärningen är ursäktad. 

 Nej81 – Ett nekande svar innebär att den tilltalade har begått en 
brottsbeskrivningsenlighandling som varken är rättfärdigad eller ursäktad vilket innebär att 
tilltalade uppfyller såväl rekvisiten för en otillåten gärning (objektiva brottsrekvisiten) som 
rekvisiten för personligt ansvar (subjektiva brottsrekvisiten) och kan då hållas ansvarig för 
den begångna gärningen. Ingen ansvarsbefriande verkan inträder.  

 
3.6.8 Fråga 6 - Var det oaktsamt/ursäktligt av den tilltalade att missuppfatta situationen på det 
sätt som han gjorde?  
Om ansvar för uppsåtliga brott har uteslutits någonstans på vägen vid prövningen i modellen 
antingen genom ett jakande svar på fråga 4 eller på grund av ett jakande svar på fråga 5 kan 
det bli aktuellt att pröva frågan om oaktsamhetsbrott. Alternativet är att frikänna den tilltalade 
helt och hållet. Åklagaren gör, i situationer av putativa ansvarsfrihetsgrunder, bäst i att 
gradera sig genom att yrka på oaktsamhetsbrott i andra hand, om det finns sådana. 
Åtalsjusteringen kan här vara tillnytta för att undvika en helt friande dom, RB 45:5 st. 3.   
 
Vad som skall utredas inom ramen för denna fråga är huruvida uppkomsten av den faktiska 
villfarelsen har sin grund i ett oaktsamt beteende ifrån den tilltalade och därmed är oursäktligt 
eller om uppkomsten av den faktiska villfarelsen har sin grund i casus, dvs. en ren 
olyckshändelse, och därmed är ursäktlig. Rent konkret innebär faktisk villfarelse avseende 
förekomsten av en rättfärdigande omständighet att en frånvaro av såväl uppsåt, alla tre 
typerna, som frånvaro av medveten oaktsamhet. Detta oberoende av om den faktiska 
villfarelsen anses ursäktlig eller ej. Bedömningen av ursäktligheten är relevant för ett 
uteslutande av att omedveten oaktsamhet förelegat, det sista möjliga skuldrekvisitet.82 
 

                                                
78 Prop. 1993/94:130 s. 72. 
79 Prop. 1993/94:130 s. 45. 
80 Se HD B 4234-11,NJA 1995 s. 665 och RH 1980:43 där putativ nödvärnsexcess inte bedömdes föreligga.  
81 Se HovR B 2382-09 där gärningsmannen frikändes på grund av putativ nödvärnsexcess.  
82 Strömberg, Tore, Problemet rättsvillfarelse i straffrätten, s. 15 f. 
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Ett typexempel på en situation där detta kan blir aktuellt är i fall en person blivit åtalad för 
misshandel vilket enligt BrB 3:5 är ett uppsåtsbrott. Om den tilltalade med framgång gör 
gällande putativt nödvärn så kan han inte dömas till ansvar för misshandel på grund av 
bristande uppsåtstäckning. Om åklagaren i detta läge är av uppfattningen att den tilltalades 
missuppfattning är oursäktlig/oaktsam finns möjligheten att yrka ansvar för vållande till 
kroppsskada BrB 3:8 som är ett oaktsamhetsbrott. Vid prövning av en andra grund görs en 
förnyad prövning enligt brottsbegreppsmodellen med inledning på A1 om den begångna 
gärningen inryms i de nya rekvisiten, för att därefter övergå till att pröva ickeförekomsten av 
rättfärdigande omständigheter (A2). Den skillnad som uppstår är vid prövningen av 
skuldrekvisitet oaktsamhet så krävs det inte lika mycket för att uppfylla täckningsprincipen. 
Det påstås till och med att täckningsprincipen inte används i samband med 
oaktsamhetsprövning, med anledning av att användningen är helt annorlunda.83  
 
Vid prövning om omedveten oaktsamhet förelegat krävs det inte att gärningsmannen har haft 
viss kännedom. Tillföljd av att omedveten oaktsamhet utgör det lägsta kravet på täckning är 
det sällan nödvändigt att göra en lika ingående prövning som vid uppsåt. Prövningen 
genomförs genom att beskriva händelsen som inträffat, såsom den förverkligades, och därefter 
ställa följdfrågan om den tilltalade borde ha misstänkt att en sådant händelseförlopp var på 
väg att inträffa? Frågan besvaras genom ett beaktande av två olika moment; ett orsaksmoment 
och ett klandervärdhetsmoment. Orsaksmomentet innebär en prövning av vad 
gärningsmannen hade kunnat göra för att få insikt i att det inte förelegat en sådan 
omständighet. Detta kan ske genom krav på eftertänksamhet, uppmärksamhet, 
informationssökande, självkontroll eller att vidta någon annan handling.84 Gärningsmannens 
personlighets drag är här av betydelse för dennes möjligheter att erhålla insikt. 
Klandervärdhetsmomentet innebär en prövning av om gärningsmannen borde ha vidtagit 
något av de tillgängliga handlingsalternativen för att erhålla den relevanta insikten.  Om det ur 
gärningsmannens perspektiv förefallit rimligt att begära att han agerat för att erhålla insikt så 
har gärningsmannen förfarit omedvetet oaktsamt.85  
 
I samband med eventuell oaktsamhet vid faktisk villfarelse beträffande rättfärdigande 
omständigheter så kommer bedömningen inledningsvis gå ut på att se vilka möjligheter som 
stod till buds för att utesluta att det rört sig om exempelvis ett på börjat brottsligt angrepp 
(nödvärn) eller att det förelegat en situation där nöd skulle kunna åberopas. Frågan vad 
gärningsmannen borde gjort besvaras genom en helhetsbedömning av de förekomna 
omständigheterna. Om gärningsmannen borde ha bejakat risken för det inträffade är kravet på 
oaktsamhet uppfyllt, dvs. om den tilltalade borde ha kontrollerat eller tänkt efter innan han 
vidtog en nödvärns-/nödhandling. Svaret blir då något av följande: 
 
 Nej – Ett nekande svar, betyder att det var ursäktligt/inte oaktsamt av den tilltalade att 
uppfatta situationen på så vis som han gjorde. Konsekvensen här av blir att den tilltalade 
inte kan ådömas ansvar för oaktsamhetsbrott heller. Den tilltalade blir därmed helt fri ifrån 

                                                
83 Holmqvist, L, m fl, Brottsbalken: en kommentar del I, s. 1:20. 
84 Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils, Magnus, Kriminalrättensgrunder, s. 370 f. 
85 Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils, Magnus, Kriminalrättensgrunder, s. 336 f.  
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ansvar och har inte begått något brott. Täckning av ickeförekomsten av en rättfärdigande 
omständighet föreligger inte avseende något av de fem skuldrekvisiten.  

 Ja – Ett jakande svar, betyder att det var oursäktligt/oaktsamt av den tilltalade att 
missuppfatta situationen på det sätt som han gjorde. Konsekvensen av denna 
missuppfattning blir då att den tilltalade kan hållas ansvarig för oaktsamhetsbrott till följd 
av att uppkomsten av den faktiska villfarelsen uppfyller kraven på omedveten oaktsamhet. 
Den begångna gärningen är därmed att betrakta som ett brott.  

 
3.6.9 Förmildrande omständighet 
Om varken rättfärdigande omständigheterna (A2-nivå), putativsituationerna (B1-nivå) eller 
ursäktande omständigheter (B2-nivå) har medfört att gärningsmannen blir fri från ansvar finns 
det en sista utväg. I de fall där ingen av de föregående frågeställningarna medfört ansvarfrihet 
för den tilltalade så har densamme begått ett brott. Denna sista utväg medför inte straffrihet 
utan inverkar enbart på påföljdsbestämningen. I BrB 29:3 p. 5 stadgas att det ses som en 
förmildrande omständighet vid bedömningen av straffvärdet att det varit fråga om en 
rättfärdigande omständighet eller en ursäktande omständighet men utan att helt fria från 
ansvar. Tillämpning av denna regel kan medföra att ett lägre straff än vad som anges i 
straffskalan kan utdömas.86  
 
3.6.10 Sammanfattning av modellen för prövning av en putativinvändning 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
86 Holmqvist, L, m fl, Brottsbalken: en kommentar del II, s. 24:55. 
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4. Analys av den praktiska användningen med 
tillhörande tillämpningssvårigheter 
 
4.1 Inledning och disposition 
Det avslutande kapitlet i uppsatsen kommer att ägnas åt att diskutera och analysera problem 
med den nuvarande putativfigurskonstruktionen. Den uppräkning av problem som återges här 
är på intet sätt uttömmande utan syftar endast till att skapa diskussion och att kritiskt granska 
rättsfiguren. Först görs en analys av praxis (avsnitt 4.2) därefter redogörs för de farhågor som 
framställts gällande putativfiguren, (avsnitt 4.3) vilket mynnar ut i en värdering av behovet av 
lagstiftning.  
 
4.2 Analys av rättspraxis 
I teorin kan alla rättfärdigande omständigheter omfattas av putativinvändningar men i 
praktiken är skillnaderna i användningen betydande. Vid genomgången av rättspraxis har 
fördelningen av vilka typ av invändningar som förekommer i rättsfallen sammanställts i en 
tabell. 
 
Rättfärdigande omständighet Lagrum Antal invändningar Procent 
Putativt nödvärn BrB 24:1 117st 78,00 % 
Putativ nödvärnshjälp BrB 24:5 8st 5,33 % 
Putativ nöd  BrB 24:4 21st 14,00 % 
Putativt samtycke BrB 24:7 3st 2,00 % 
Putativ laga befogenhet BrB 24:2-3 1st 0,67 % 
Totalt - 150st 100 % 
 
Av detta framgår att putativt nödvärn är den i särklass mest åberopade putativsituationen med 
putativ nöd på en andra plats. Tredje platsen innehas av ett specialfall av nödvärn i from av 
putativ nödvärnshjälp och fjärde platsen innehas av putativt samtycke och putativ laga 
befogenhet är sist. Tabellen anger att inte alla rättfärdigande omständigheter blir föremål för 
prövning. De oskrivna rättfärdigande omständigheterna är inte representerade precis som 
förmans order i BrB 24:8. Förmodligen speglar den putativa användningen av rättfärdigande 
omständigheter den reella, dvs. att reellt nödvärn är det mest åberopade, men något underlag 
för sådana slutsatser har inte påträffats.  
 
Den typiska putativsituationen, baserat på praxis undersökningen, består av putativt nödvärn i 
samband med fall av misshandel. Oftast i krogmiljö där både den tilltalade och målsäganden 
har varit påverkade av alkohol. Ofta rör det sig om en rörelse i en mörk miljö som har 
missuppfattats och bemötts, denna kontring har då blivit föremål för en straffrättsligprövning. 
Händelseförloppet är oftast oklart och innehåller luckor. De inblandade parternas ord står 
emot varandra och de vittnen som finns är både partiska och mindre trovärdiga på grund av 
alkoholberusningen.  
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4.2.1 Hur används putativfiguren i praktiken? 
Genomgången av rättspraxis som behandlar olika putativsituationer har analyserats och 
sammanställts till följande tabell. I detta avsnitt skall tillämpningen analyseras och jämföras 
med hur figuren framställs i teorin.   
 

Undersökning av 150st rättsfall med putativ 
förekomst NJA RH HovR Totalt Procent 

Vilken delfråga som har prövats: Antal rättsfall: 4st 5st 141st 150st 100 % 
Ja 3st 1st 68st 72st 48,0 % 
Nej 0st 1st 55st 56st 37,3 % 

Fråga 1 - Uppfyller den gjorda 
invändningen kvalitetskravet? 

Prövades ej 1st 3st 18st 22st 14,7 % 
Ja 0st 1st  28st 29st 19,3 % 
Nej 3st 1st 51st 55st 36,7 % 

Fråga 2 - Har åklagaren förmått 
uppfylla sin bevisbörda? 

Prövades ej 1st 3st 62st 66st 44,0 % 
Ja 0st 1st 10st 11st 7,3 % Invändning avfärdad genom fråga 1 

och 2 gemensamt? - -  -   -  - -  
Ja 2st 1st 45st 48st 32,0 % 
Nej 1st 0st 9st 10st 6,7 % 

Fråga 3 - Om situationen hade varit så 
som den tilltalade uppfattat den, hade 
det då förelegat en rättfärdigande 
omständighet? Prövades ej 1st 4st 87st 92st 61,3% 

Ja 0st 0st 16st 16st 10,7% 
Nej 2st 1st 30st 33st 22,0 % 

Fråga 4 - Agerade den tilltalade i 
denna putativsituation innanför ramen 
för den rättfärdigande 
omständigheten? Prövades ej 2st 4st 95st 101st 67,3 % 

Ja 0st 0st 2st 2st 1,3 % 
Nej 2st 1st 19st 22st 14,7% 

Fråga 5 - Om den tilltalade agerat 
utanför denna ram, har den tilltalade 
då befunnit sig i en situation av 
excess? Prövades ej 2st 4st 120st 126st 84,0% 

Ja 0st 0st 0st 0st 0,0 % 
Nej 0st 0st 0st 0st 0,0 % 

Fråga 6 - Var det oaktsamt/ursäktligt 
av den tilltalade att missuppfatta 
situationen på det sätt som han 
gjorde? Prövades ej 4st 5st 141st 150st 100,0 % 

 
Av tabellen kan en del intressanta slutsatser dras var de mest relevanta kommer att presenteras 
i det följande. En första anmärkningsvärd slutsats som kan dras är den stora skillnaden mellan 
teori och praktik som uppenbarar sig i och med kvalitetskravet. I teorin framställs 
kvalitetskravet som ett lågt ställt krav där endast blanka invändningar om att det förelegat en 
putativsituation skall avfärdas och inte anses förtjäna avseende. Motsatsvis är det i teorin 
tillräckligt att den tilltalade förmår presentera en redogörelse som inte är helt 
verklighetsfrämmande och som inte motsägs av utredningen i övrigt för att invändningen skall 
förtjäna avseende och därmed aktualisera åklagarens bevisbörda. I teorin krävs det alltså inte 
särskilt mycket från den tilltalades sida för att få tillstånd en prövning av putativsituationen.  
I praktiken visar det sig genom den ovan gjorda analysen att detta kvalitetskrav medför att en 
stor del av de gjorda invändningarna sorteras bort. Hela 37,3 % av invändningarna når inte 
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upp till kvalitetskravet och avfärdas. En intressant fråga är då hur det kan komma sig att detta 
krav i praktiken är så pass svårforcerat?  
 
Eftersom det rör sig om vad den tilltalade har uppfattat i gärningsögonblicket, inte vad som 
objektivt sett inträffat, så förefaller det märkligt om den enda personen som med säkerhet kan 
ange hur han uppfattade denna situation inte kan göra det på ett trovärdigt sätt. Att en 
invändning avfärdas med motiveringen att den inte förtjänar avseende beror i princip enbart 
på kvalitén på den gjorda invändningen. Att den tilltalade i detta läge inte kan presentera en 
kvalitativ redogörelse måste ha en rimlig förklaring utöver de svårigheter som ligger i att 
återge något ur minnet. Den första förklaringen till detta är att det kanske aldrig har funnits en 
missuppfattning utan den tilltalade försöker gå fri från ansvar genom en 
efterhandskonstruktion, ett missbruk av putativfiguren. En person som har begått ett brott och 
uppenbart var likgiltig inför risken att straffas kan utnyttja konstruktionen med 
putativsituationer för att gå fri ifrån ansvar. I detta läge finns det ingenting att förlora på att 
göra en invändning då personen i fråga redan har begått ett brott. En lyckad 
efterhandskonstruktion konstituerar ansvarsbefrielse vilket ur den tilltalades synvinkel får 
anses eftersträvansvärt. Att i efterhand redogöra för ett händelseförlopp i syfte att skapa 
ansvarfrihet genom att skapa en trovärdig missuppfattning, medför betydande svårigheter. 
Detta kan utgöra en del av förklaringen till att vissa invändningar faller på sin egen orimlighet 
och avfärdas utan att förtjäna avseende.87  
 
En tredje förklaring är att domstolarna är mycket restriktiva i sin prövning av 
putativinvändningar och applicerar ett säkerhetsfilter där många invändningar fastnar. Detta 
säkerhetsfilter förekommer inte i teorin och förekommer inte uttalat i praktiken heller men 
flera indicier finns för att filtret ändå existerar i praktiken vilket kommer diskuteras nedan i 
avsnitt 4.4.3 
 
En trend som kunnat urskönjas vid genomgången av praxis är hur användningen av 
putativfiguren sker. Det är nämligen snarare huvudregel än undantag att en invändning om 
reellt nödvärn kompletteras med en invändning om putativt nödvärn. Putativinvändningen 
fungerar alltså som en sekundär reservplan i fall det reella nödvärnet inte medför 
ansvarsfrihet. Med tanke på att åklagaren har bevisbördan för att bemöta en sådan invändning 
förefaller den tilltalade inte ha någonting att förlora på att åberopa putativt nödvärn. Om detta 
dessutom ses i ljuset av att det i teorin framställs som att det inte förekommer något krav på 
villfarelsen utan enbart existensen av den relevanta villfarelsen utesluter ansvar för uppsåtliga 
brott kan möjligheten på det teoretiska planet sägas vara stor. Att den tilltalade söker åberopa 
denna möjlighet till ansvarfrihet. Detta är givetvis inte önskvärt men den praktiska betydelsen 
av dessa extra invändningar skall inte överdrivas. Chansning med att åberopa putativt nödvärn 
synes inte påverka utgången i målet i särskilt många fall. Endast 38,7 % av 
putativinvändningarna blir föremål för prövning medan resterande avfärdas utan prövning i 
sak. Om extra invändningen likväl överlever det inledande säkerhetsfiltret leder det till 
ansvarsfrihet endast i 10,7 % av fallen. Kompletteras siffran med möjligheten att gå fri med 

                                                
87 HovR B 1637-11 och HovR B 3293-10 
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hjälp av excessbestämmelsen ökar den till 12 %. Slutsatsen av den nu nämnda är att extra 
invändningarna allt som oftast blir verkningslösa och därför inte medför några konsekvenser 
på den straffrättsliga bedömningen mer än att åklagaren får lite extra arbete. Likaså kan 
möjligheten att gå fri från uppsåtliga brott noteras vara mycket liten varpå den i teorin 
betydligt större möjligheten är reducerad.  
 
Sammanställningen ger också stöd för att det i situationer med konstaterade faktisk villfarelse 
används ett övervåld som inte kan rättfärdigas ens med hjälp av excessbestämmelsen. I 22 % 
av fallen har den vidtagna gärningen varit uppenbart oförsvarlig eller oförsvarlig. 
Tillämpningen av excessbestämmelsen har endast friat den tilltalade i 1,3 % av fallen. Siffran 
hade potentiellt kunna vara något högre om excessfrågan hade prövats i samtliga fall, se 
nedan avsnitt 4.2.2.4. Med beaktande av detta kan ett konstaterande göras i stil med att det om 
den påstådda missuppfattningen godtas så förefaller en stor del av de tilltalade ha använt 
oproportionellt mycket våld så att villfarelsen inte medför någon ansvarsfrihet.  
 
En notering kan också göras beträffande fråga 6, där det kan tyckas märkligt att frågan inte 
prövats i något av fallen. Här bör man ha i minnet att det endast är aktuellt att pröva frågan då 
ansvarsfrihet inträtt i ett tidigare skede av prövningen vilket leder till att frågan potentiellt sett 
kunnat prövas i 12 % av fallen. Vidare skall det konstateras att en prövning av ett 
oaktsamhetsbrott kräver att åklagarens gjort gällande oaktsamhet i sin gärningsbeskrivning, 
annars bortfaller denna möjlighet.  
 
4.2.2 Tillämpningsproblem i och med nuvarande konstruktion 
I detta avsnitt kommer en del problem som uppstår i och med tillämpningen av den nuvarande 
putativfiguren att belysas. De tillämpningsproblem som finns kan ses i dels ett 
helhetsperspektiv, att rättskipningen i stort drabbas av viss tillämpningsmetodik, och dels i ett 
enskilt perspektiv, att den tilltalade drabbas på det enskilda planet.  
 
4.2.2.1 Sammanblandning av reella och putativa situationer 
En första felaktighet består i att domstolarna vid prövning av putativsiuationer har en förmåga 
att inte upprätthålla en distinktion mellan reella rättfärdigande omständigheter och putativa 
rättfärdigande omständigheter.88 I en situation där den tilltalade gör gällande att han i första 
hand har agerat i nödvärn och att han i andra hand har agerat i putativt nödvärn så följer det av 
brottsbegreppskonstruktionen att domstolen initialt skall pröva förekomsten av nödvärn (A2) 
innan en eventuell prövning av putativt nödvärn (B1) kan komma på fråga. Resultatet av 
denna bristande diskrepans är att det är svårt att utläsa huruvida det är nödvärnet som får en 
ansvarsbefriande effekt eller om det är putativt nödvärn som får det. Konsekvenserna för den 
tilltalade inte så stora då utgången i målet inte påverkas men i ett större perspektiv är det mer 
beklämmande att det finns en svårighet i att använda sig av praxis för att se vad som krävs för 
att vinna framgång med en putativinvändning. Huruvida det föreligger speciella krav på en 
putativinvändning eller inte förefaller det inte möjligt att dra några slutsatser om så länge 
prövningen sker gemensamt för båda. Det olyckliga utgörs av att dunkelheten medför att den 
egentliga anledningen, motiveringen till domen, inte går att utläsa utan svårigheter.  

                                                
88 Se RH 2008:90 och HovR B 1400-08 där prövningen skedde parallellt.   
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4.2.2.2 Gemensam prövning av fråga 1 och fråga 2 
En annan felaktighet består av att domstolarna tenderar att pröva fråga 1 (om invändningen 
förtjänar avseende) och fråga 2 (om åklagaren uppfyllt sin bevisbörda) i ett och samman 
sjok.89 Precis som i ovanstående fall så spelar denna sammanblandning mindre roll i det 
konkreta fallet. Att en invändning är obefogad och därför inte förtjänar avseende kan dels 
tolkas som att åklagaren uppfyllt bevisbördan och dels att invändningen i sig inte uppnår 
kvalitetskravet resultatet blir oavsett vilket att invändningen lämnas därhän. Skillnaden ligger 
i att det antingen är åklagaren som gjort ett förtjänstfullt arbete eller att det är den tilltalade 
som inte förmått presentera en trovärdig redogörelse vilket är av intresse i ett större perspektiv 
när det är relevant att utröna vad som krävs för att kunna göra gällande putativt nödvärn med 
framgång. Förutsägbarheten blir lidande av att det blir svårt att dra konkreta slutsatser om 
varför en invändning inte godtogs. Vidare finns det exempel på att en invändning konstaterats 
vara obefogad därför att agerandet varit uppenbart oförsvarligt vilket är en olycklig 
sammanblandning av fråga 2 och fråga 4 som bli ännu mer förvirrande.90  
 
4.2.2.3 Ett medvetet säkerhetsfilter? 
De två inledande tillämpningsproblemen påverkar inte bedömningen i det konkreta fallet utan 
försvårar bara möjligheten att dra relevanta slutsatser ur motiveringen till respektive dom. 
Detta medför att det uppstår en typ av dunkel över motiveringen där det står klart att 
invändningen inte godtogs men att det är svårt att veta varför den inte godtogs. I doktrinen har 
det anförts att det är ett nödvändigt ont att ha ett säkerhetsfilter i form av denna dunkelhet.91 
En eventuell oaktsamhet i samband med villfarelsens uppkomst blir av betydelse förs vid ett 
senat skede (fråga 6) och i avsaknad av ett motsvarande oaktsamhetsbrott blir anledningen till 
villfarelsens uppkomst aldrig relevant. Detta gör att det blir ett skarpt läge, åtminstone i 
teorin, där existensen av den faktiska villfarelsen utesluter uppsåtligt ansvar utan beaktande av 
ursäktligheten hos densamma. Om domstolen i detta läge är alltför frikostig i sitt godtagande 
av putativinvändningar medför detta att ansvarfrihet inträder redan av vid godtagandet av 
denna då det inte kan anse självklart att åklagaren förmår motbevisa invändningen. Kravet på 
försvarlighet kvarstår av naturliga skäl som ett sista krav innan ansvarsfrihet vid uppsåtliga 
brott. 
 
I 11 av de 150 undersökta rättsfallen förekom en sammanblandning av fråga 1 och fråga 2 där 
invändningen avfärdats med denna gemensamma bedömning. Att det någon enstaka gång 
förefaller ha skett en olycklig sammanblandning kan godtas men att det har skett i så många 
fall oberoende av varandra medför att viss tvekan infinner sig om detta verkligen bara är 
felaktig tillämpning eller om det är en medveten tillämpning. Genom att sammanföra de olika 
frågorna så kan domstolen korrigera och motverka obillighet i tillämpningen med ett verktyg 
som inte finns enligt teorin.92 Det finns härmed en antydning att denna sammanblandning är 
högst frivillig då behovet av att avfärda invändningar, som på det teoretiska planet inte kan 
avfärdas, ändå gör det med ett svepande resonemang om att invändningen inte förtjänar 
avseende därför att den är obefogad eller omvänt. Även om det i det konkreta fallet har 
                                                
89 Se RH 1999:86, HovR B 2748-11 och HovR B 2740-11 för exempel på sammanblandning av frågorna. 
90 HovR B 3259-11 
91 Lernestedt, Claes, JFT 5-6 2008 s. 571. 
92 Lernestedt, Claes, JFT 5-6 2008 s. 571. 
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uteslutits att excess förelegat bör detta omnämnas i domskälen för att underlätta förståelsen av 
domstolen sätt att resonera.  
 
4.2.2.4 Avsaknad av prövning av excess (fråga 5) 
Denna felaktighet ligger i att domstolen i ett antal fall har bortsett ifrån fråga 5, vilket innebär 
att domstolen konstaterat att det dels har förelegat en rättfärdigande omständighet (ja på fråga 
3) och att den tilltalade har gått utanför ramen för vad som är tillåtet i den situationen (nej på 
fråga 4) utan att pröva huruvida den tilltalade svårligen hade kunna besinna sig, excess (fråga 
5). 93 Denna prövning lyser med sin frånvaro i vissa rättsfall vilket medför att den tilltalade 
berövas en möjlighet att gå fri ifrån ansvar. Ur rättssäkerhetssynpunkt måste detta förbiseende 
betraktas som en olägenhet.  
 
4.2.2.5 Felaktig tillämpning i NJA 1995 s. 661 
Det ledande rättsfallet som åberopas i samband med putativinvändningar är NJA 1995 s. 661. 
Detta är ett av få rättsfall där HD har tagit ställning i fråga om putativsituationer och gjort en 
fullständig prövning, där majoriteten av de ovan genomgångna delfrågorna berörs. Paradoxen 
i detta sammanhang består i att det ständigt hänvisade rättsfallet föreligger en olycklig 
tillämpning som skapar oklarhet. Tanken är att det är förmodat svårt för underrätterna att 
företa en korrekt tillämpning om inte HD självt förmår att göra detta. Digniteten av 
felaktigheten skall inte överdrivas men är ändå intressant.  
 
I korthet är problemet att två personer försökt råna en butiksägare, där den ena av rånarna 
sprungit in i butiken beväpnad med en pistol. Butiksägaren och dennes bekant lyckades 
övermanna rånaren och överta pistolen i ett solklart fall av nödvärn. Problematiken uppkom i 
det efterföljande skedet när den bekante med pistolen i högsta hugg begav sig ut och 
konfronterade den andre rånaren som satt i en bil. I detta skede uppfattades en handrörelse i 
bilen varpå den utrusande personen avlossade pistolen i riktning mot bilen. Putativt nödvärn 
åberopades som försvar, invändningen förmådde inte vederläggas av åklagaren (fråga 2). 
Personen i fråga hade uppfatta att det förelåg överhängande brottsligt angrepp (fråga 3). Vid 
bedömning om den vidtagna åtgärden var inom ramen för vad som är försvarligt (fråga 4) 
konstaterade HD att det endast i mycket speciellt situationer kan vara försvarligt att använda 
skjutvapen. Felaktigheten ligger här i att HD anger att hotet inte varit tillräckligt konkret och 
akut för att kunna tillåtas i ett förebyggande syfte. Härmed slog HD fast att åtgärden var 
uppenbart oförsvarlig. Om den missuppfattade verklighetsbilden utgör måttstocken och den 
tilltalade uppfattat situationen som att rånaren i bilen plockar fram en pistol, uppstår 
svårförståeligt situation. Att vid ett överhängande angrepp med pistol försvara sig med samma 
mynt, en proportionell försvarshandling, kan det inte vara självklart att det verkligen är 
uppenbart oförsvarligt. Zila har kommenterat denna felaktighet genom att hänvisa till att HD 
förmodligen fört ett resonemang kring oaktsamhet i samband med uppkomsten av villfarelsen 
(fråga 6) och inte prövat frågan om den uppenbarar oförsvarligheten (fråga 4).94 Excess 
förelåg i vart fall inte (fråga 5).  

                                                
93 Se HovR B 2579-11, HovR B 2543-11 och HovR B 2145-11 där domstolen av någon anledning inte prövat 
förekomsten av putativ excess.  
94 Zila, Josef, JT 1995/96, s. 1145. 
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Denna potentiella olägenhet har nu undanröjts till följd av att HD i ett nyligen avgjort fall har 
prövat putativfrågan på nytt. I HD B 4234-11 har HD på ett mycket pedagogiskt sätt punktvis 
gått igenom hur putativfiguren skall hanteras, punkt för punkt, vilket får förmodas förtydliga 
och underlätta framtida tillämpning.  
 
4.2.2.6 Slumpeffekt av domstolens välvillighet 
Rättsfallet NJA 1990 s. 370 belyser ett annat extremare tillämpningsproblem, eller snarare 
borde ha gjort det, nämligen att den tilltalade i fråga inte verkar ha någon ambition om att 
göra gällande en putativinvändning men att domstolen pressar in en tolkning av 
händelseförloppet. Rättsfallet gäller en situation där en man och en kvinna befunnit sig på en 
enslig skogsväg där ett oklart händelseförlopp utspelats sig med resultatet att mannen avlidit. 
Kvinnans redogörelse, som ändrats flera gånger, utgör grunden för processen. En ytterligare 
komplikation består av att det inte kunnat klargöras på vilket sätt mannen dog utan det 
föreligger tre tänkbara alternativ ett strypgrepp, en snara eller av uppbränning. Kvinnan har 
försvarat sig med att hon handlat i nödvärn tillföljd av att hon ska ha utsatts för ett 
våldtäktsförsök genom att ta ett stryptag på mannen. I detta läge har mannen då antingen dött 
eller svimmat av. Därefter har kvinnan bundit mannens handleder och hals med ett rep, vilket 
kan ha medfört strypning för att avslutningsvis tända eld på mannen. Under någon av dessa 
manövrar har mannen avlidit. 
 
Resultatet blev att HD konstaterade att den för den tilltalade lindrigaste utfallet av 
händelseförloppet skulle läggas henne till last. Majoriteten ansåg här att det lindrigaste utfallet 
vore att kvinnan haft nödvärnsrätt för att värja sig gentemot våldtäkten men att denna rätt 
upphört när mannen svimmat. Att i detta läge fortsätta hålla kvar greppet ansågs uppenbart 
oförsvarligt. Kvinnan dömdes för grovt vållande till annans död till följd av att det inte kunnat 
uteslutas att mannen dött redan vid strypgreppet och att kvinnan därför trott att mannen var 
död vid antändningen. I doktrinen har en intressant iakttagelse gjort av Wennberg där hon 
ställer sig frågan om det inte hade varit möjligt att applicera putativfiguren på den 
ifrågavarande situationen. Om kvinnan felaktigt trott att mannen fortfarande var vid 
medvetande vid strypningen så hade det fortfarande förelegat en situation med nödvärnsrätt. 
Denna felaktiga tro hade inneburit putativ nödvärn och uteslutit ansvar för uppsåtligt brott. 
Ansvar för oaktsamhetsbrott vore också uteslutet eftersom det förelegat nödvärnsrätt, även om 
detta vållat mannens död.95 Frågan om putativsituationen behandlades aldrig i domskälen och 
anledningen till att frågan aldrig prövades är därmed obesvarad.  
 
En intressant aspekt av detta är att en mindre trovärdig gärningsman potentiellt hade kunnat 
gå fri utan att ha en aning om att hon befunnit sig i en situation av putativt nödvärn. 
Domstolens goda tolkningsförmåga av den anförda versionen av händelseförloppet hade alltså 
kunnat föranleda en friande dom. Detta medför en slumpfaktor vid bedömningen som är föga 
tillfredställande, i och med att ansvarsbefrielsen är beroende av domstolens välvilja att tolka 
situationen på ett visst sett. I denna situation är det uppenbart att den tilltalade har begått en 
gärning som bör bestraffas och att i denna situation hitta en långsökt argumentationslinje om 
putativt nödvärn är inte till gagn för rättskipningen. Förhoppningsvis är det därför som HD 
                                                
95 Wennberg, Suzanne, JT 1990/91, s. 290 f. 
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inte tagit upp frågan till prövning. Ytterligare ett intressant exempel på slumpfaktorn återfinns 
i praxis där Hovrätten ex offico prövat förekomsten av en putativ situation där den tilltalade 
förnekade nödvärnshandlingen. Att i detta läge göra en bedömning av den tilltalades 
subjektiva uppfattning av verkligheten utan att denne ens har gjort gällande detta förefaller 
mycket märkligt.96 Domstolens välvilja att tolka in putativsituationer i ett händelseförlopp där 
detta inte ens varit föremål för invändning medför en faktor av slump där den tilltalades risk 
att bli bestraffad är avhängig den mer eller mindre välvilliga domstolen.  
 
4.3 Behovet av lagstiftning – En analys av framställda farhågor 
Detta avsnitt skall behandla och bemöta de argument som finns för och emot att lagfästa 
putativfiguren samt farhågor. I ena vågskålen ligger visionen om en tydligare och mer 
förutsägbar reglering som förmodas bli resultatet av en lagfästelse samt en ökad användning. I 
den andra vågskålen ligger farhågor för vilka problem en ökad synlighet medför och vilka 
tillämpningsproblem detta riskerar att medföra. En omformulering av frågeställningen kan 
sägas vara om det är önskvärt att figuren får en mer framträdande roll eller om den 
undanskymda rollen skall fortbestå. Följande farhågor har uppmärksammats i doktrinen; 
bevisningsproblematik, invändningsproblematik och kriminaliseringsproblematik.97 Ett 
ytterligare incitament till att lagstifta är att motverka felaktig tillämpning.  
 
4.3.1 Osäkerheten till följd av osynlighet 
I omarbetningen av ansvarsfrihetsgrunderna framhölls explicit att ett av huvudmålet med 
reformen var att förtydliga de allmänna reglerna om ansvarfrihet och de tillhörande oskrivna 
ansvarsfrihetsgrunderna.98 Förändringarna syftade inte till att förändra gällande rätt utan 
enbart att förenkla utformningen av regleringen. I den allmänna motiveringen framhölls att 
rättsutvecklingen med beaktande av legalitetsprincipen utgjorde ett incitament till att så långt 
som möjligt reglera ansvarsfrihetsgrunderna på ett fullständigt sätt i BrB.99 Denna ambition 
berör inte explicit putativfiguren eftersom den inte är en ansvarsfrihetsgrund utan följer av 
uppsåtsbegreppet och täckningsprincipen. Bedömningen av putativfiguren är ändå så starkt 
korrelerad till regleringen av de rättfärdigande omständigheterna att målen får anses vara 
implicit motiverade att beakta även i detta sammanhang.  
 
Att rättsfiguren inte återfinns i lag medför att den på sätt och vis är osynlig. En lekman som 
saknar mer ingående juridiska kunskaper förefaller sakna möjligheter att få kännedom om 
putativfiguren. Detta gäller även praktiserande jurister, framförallt inom andra rättsområden 
men även brottmålsjurister (se exemplen på tvivelaktig tillämpning ovan). I doktrinen har det 
framförts att ett otränat öga förmodligen inte kan upptäcka putativfiguren.100 I avsaknad av 
lagfästelse så har putativfiguren en undanskymd roll vilket medför begränsad användning, det 
finns exempelvis endast tre NJA-fall som berör putativsituationer. Detta innebär att varken 
domstolarna eller parterna i brottmålsprocesser använder sig av putativfiguren i särskilt stor 

                                                
96 HovR B 1454-10 
97 Lernestedt, Claes, JFT 5-6 2008 s. 555. 
98 Prop. 1993/94 s. 1 f.  
99 Prop. 1993/94:130 s. 12. 
100 Lernestedt, Claes, JFT 5-6 2008 s. 553. 
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utsträckning. Ett i propositionen förekommande argumentet, för att inte lagstifta, är att det 
inte förekommer några större olägenheter med att ha oskrivna regler i fråga.101 I och med 
osynligheten är det behäftat med stora svårigheter att i konkreta situationer ange vad gällande 
rätt är. Att enskilda personer i en brottsmålsprocess saknar kännedom om en möjlighet till 
ansvarsfrihet är olyckligt ur ett enskilt perspektiv men i ett helhetsperspektiv är det betydligt 
olyckligare att domstolarna till synes inte verkar tillämpa regleringen prickfritt, konsekvent, 
utan ett flertal tillämpningsfelaktigheter återfinns i praxis. Genom att lagfästa putativfiguren 
torde i vart fall dessa felaktigheter kunna motverkas. Slutsatsen är att det finns ett flertal 
mindre olägenheter som följer av att ha en oskriven reglering av putativfiguren som hade 
kunnat undanröjas med hjälp av lagfästelse. 
 
4.3.2 Bevisningsproblematiken 
På det teoretiska planet möter åklagaren avsevärda svårigheter med att frambringa tillräckligt 
med bevisning för att vederlägga en putativinvändning. Till följd av att det rör sig om en 
subjektiv föreställning som endast återfinns i den tilltalades sinnesvärld är det naturligt att det 
är svårt att frambringa motbevisning. Det finns potentiellt sätt få användbara yttre faktorer 
som kan tjäna som bevis. En motvikt till denna bevisningsproblematik är ett lägre beviskrav. 
En farhåga för att lagfästa putativfiguren, att ge den ökad synlighet, är att en sådan åtgärd 
kommer att resultera i en ökad användning. En logisk följd av en ökad användning är att det 
kommer företas fler invändningar som åklagaren måste bemöta. Den springande punkten här 
är då att det inte förefaller eftersträvansvärt att underlätta producerandet av en mängd svår 
bemötta invändningar. Farhågan är att åklagaren riskerar att inte kunna frambringa tillräcklig 
motbevisning för att invändningen skall framstå som obefogad med följden att den tilltalades 
missuppfattade verklighetsbild inte kan vederläggas och därför måste tas för given. I 
förlängningen innebär detta en större möjlighet för att bli frikänd med åberopande av 
putativsituationer vilket inte beror på att dessa gärningar inte är klandervärda utan på att 
åklagaren står inför ett omöjligt uppdrag.  
 
En kodifiering av putativfiguren syftar inte till att förändra gällande rätt utan enbart att göra 
den synlig. Om detta argument skall förtjäna att tas på allvar måste det föreligga en 
bevisningsproblematik redan i nuläget, i annat fall förefaller det märkligt om bevisproblemet 
uppenbarar sig enbart på grund av en ökad användning. Svårigheten att motbevisa en 
invändning kan inte sägas öka i och med synligheten utan snarare att svårigheterna består i att 
det blir fler fall att motbevisa. Medhjälp av rättsfallsanalysen ovan, kan några slutsatser 
beträffande den eventuella bevisningsproblematiken med den nuvarande konstruktionen dras.  
Inledningsvis kan slutsatsen dras att åklagarens bevisbörda aktualiseras enbart i lite mer än 
vartannat fall där en putativinvändning förekommer. Redan här kan det ifrågasättas huruvida 
bevisproblematiken är så stor med anledning av att den inte aktualiseras i lite mindre än 2/3 
av fallen. De 63,7% av fallen som åklagarens bevisbörda ändå aktualiseras blir härmed av 
intresse. För att det skall kunna anses föreligga en verklig bevisningsproblematik måste 
åklagaren i merparten av de fall där bevisbördan aktualiseras misslyckas med att motbevisas 
invändningen med följden att den blir föremål för prövning. Av tabellen framgår att åklagaren 
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i var femte fall (19,3 %) uppfyller sin bevisbörda så att invändningen framstår som obefogad 
medan åklagaren i 36,3 % av fallen misslyckas med att förete motbevisning. Resultatet blir 
därmed att en invändning om att en putativsituation förelegat endast i lite drygt var tredje fall 
blir föremål för prövning i sak, den tilltalades verklighetsbild tas då för given. Är det med 
beaktande av dessa siffror korrekt att argumentera i termer av bevisproblematik? Att resonera 
kring hur stora siffrorna konkret bör vara för att på allvar kunna tala i termer om ett problem 
är inte nödvändigt men digniteten av argumentet skall helt enkelt inte överdrivas. En ökning 
av antalet invändningar får förmodas medföra en proportionell ökning av antalet invändningar 
som blir föremål för prövning. Slutsatsen här av är att bevisningsproblematiken inte kan vara 
ett avgörande skäl till att avhålla sig ifrån lagstiftning men är en faktor att bejaka. En ökad 
användning kommer även leda till en del positiva effekter i form av en ökad tydlighet. Fler 
prövningar mynnar ut i en rikare flora av praxis och därmed en större mängd rättsfall att dra 
slutsatser ur vilket torde medföra ökad förutsägbarhet. 
 
4.3.3 Ökad brottslighet? 
Detta kriminologiska argument bygger på föreställningen att ökad synlighet medför ökad 
användning som i sin tur med beaktande av att det gör sig om en ansvarsfrihetsgrund medför 
större möjlighet till att frikännas ifrån en brottslig gärning. Om det uppstår en situation där det 
finns en ökad möjlighet att frikännas så finns det farhågor om att det kan tjänas som 
incitament till befolkningen att begå fler brott eller snarare att inte avhålla sig från 
detsamma.102 Den allmänpreventiva verkan av kriminalisering får sig en törn om det 
föreligger ökade möjlighet att undgå ansvar. Argumentet ifråga bygger på en förenklad 
verklighetsbild där det enda som avhåller människor ifrån att begå brott är risken för att 
straffas för detsamma. I denna svartvita verklighetsbild så är argumentet väl fungerande men i 
en mer nyanserad verklighet där det får förmodas finnas fler anledningar till att en individ 
begår ett brott har argumentet en del brister.  
 
Slutsatsen är att detta argument inte kan värderas särskilt tungt till följd av bristande empiriskt 
underlag. För det första kan tankegången starkt ifrågasättas och för det andra är möjligheten 
att gå fri med åberopande av putativsituationer enligt gällande rätt inte särskilt stora. Det är 
endast i 10,7% som en putativinvändning medför ansvarfrihet. Siffran är 12 % om 
ansvarfrihet till följd av excessbestämmelsen inkluderas. Svagheten i argumentet ligger 
sålunda i att det inte förefaller rationellt av en frisk person att begå ett brott med anledning av 
att han har 12 % chans att gå fri ifrån ansvar. För att detta argument skall kunna tas på allvar 
krävs det att en kodifiering av putativfiguren medför en förändring av gällande rätt så att 
chansen att gå fri ifrån ansvar ökar betydligt. Som tidigare angetts är ambitionen i och med en 
lagfästelse inte att förändra gällande rätt. 
 
4.3.5 En helhetsbedömning av argumenten 
Denna genomgång ger vid handen att det finns skäl till att överväga ett lagfästande av 
putativfiguren, eller det kan i vart fall inte uteslutas att vissa problem skulle kunna undvikas 
genom ett lagfästande. Det tyngst vägande argumentet är att undanröja de 
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tillämpningsfelaktigheter och tvivelaktigheter som återfinns. Genom en lagfästelse med en 
robust genomgång av gällande rätt i en proposition så skulle gällande rätt avseende 
putativfiguren slås fast en gång för alla och sudda ut de befintliga otydligheterna. 
 
Motargumenten är som ovan visats tämligen överdrivna. Möjligheten till 
efterhandskonstruktioner är inte särskilt stor och någon ökad brottslighet kan inte heller på 
allvar fruktas. Möjligheterna att gå fri från ansvar är enligt gällande rätt inte så stora (12 %) 
vilket gör att något ”mörkande” av putativfiguren är nödvändigt. Det tyngst bärande 
motargumentet utgörs av risken för en okontrollerbar invändningstillströmning där åklagarens 
bevisproblematik blir svårhanterad. I ljuset av att den nuvarande metoden för hantering av 
bevisproblemen verkar bestå i ett utnyttjande av den förekommande dunkelheten i 
regleringen, säkerhetsfiltret, så finns det anledning att befara att en lagfästelse och därmed ett 
förgörande av dunkelheten kan leda till oönskade konsekvenser. Troligtvis medför ett 
förtydligande av regleringen att säkerhetsfiltret riskerar att försvinna vilket betyder en 
förändring av gällande rätt. Är det överhuvudtaget möjligt att lagfästa putativfiguren utan att 
förändra gällande rätt?  
 
Ett införande av ett säkerhetsfilter explicit kan leda till ett oönskats frånträde ifrån den gamla 
läran till förmån för den nya läran vilket förändrar mer än bara putativfiguren vilket framgår 
ovan. Den svåraste nöten i samband med ett lagfästande synes då inte vara de farhågor som 
finns utan att formulera en paragraf utan att gällande rätt förändras.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 38 

Källförteckning 
 
Offentligt tryck 
Proposition 1993/94:130 Ändringar i brottsbalken m.m. (ansvarsfrihetsgrunder m.m.) 
 
SOU 1953:14 Förslag till brottsbalk angivet av straffrättskommittén  
 
SOU 2011:45 Förundersökning – objektivitet, beslag, dokumentation m.m. 
 
Litteratur  
Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils, Kriminalrättensgrunder, Iustus förlag, 1 uppl., 
Iustus förlag, Uppsala 2011   
 
Asp, Petter & Ulväng, Magnus, Täckningsprincipens ABC, JP 2/2009 s. 265-273 
 
Ekelöf, Per-Olof & Boman, Robert, Rättegång fjärde häftet, 6 uppl., Norstedts Juridik AB, 
Stockholm 2009 
 
Ekelöf, Per-Olof & Edelstam, Henrik, Rättegång första häftet, 8 uppl., Norstedts Juridik AB, 
Stockholm 2009 
 
Holmqvist, Lena, Leijonhufvud, Madeleine, Träskman, Per-Olof& Wennberg, Suzanne, 
Brottsbalken: En kommentar, Del I (1-12 kap.), Brotten mot person och förmögenhetsbrotten 
m.m., 6 uppl., Nordstedts Juridik AB, Stockholm, 2009 
 
Holmqvist, Lena, Leijonhufvud, Madeleine, Träskman, Per-Olof& Wennberg, Suzanne, 
Brottsbalken: En kommentar, Del II (13-24 kap.), Brotten mot staten och allmänheten m.m., 6 
uppl., Nordstedts Juridik AB, Stockholm, 2009 
 
Jareborg, Nils, Putativ nöd. Till tolkningen av försvarlighetsrekvisiten i Brottsbalkens regler 
om nöd och nödvärn, NTfK 1969 s. 303-326 
 
Leijonhufvud, Madeleine & Wennberg, Suzanne, Straffansvar, Norstedts Juridik, 8 uppl., 
Stockholm 2009 
 
Lernestedt, Claes, Putativa farhågor, JFT 5-6 2008, s. 553-578 
 
Strömberg, Tore, problemet rättsvillfarelse i straffrätten, Studentlitteratur, Lund 1992 
 
Wennberg, Suzanne, Om överskriden nödvärnsrätt respektive putativt nödvärn, JT 1990/91, s. 
286-291 
 
Zila, Josef, Nödvärn mot flera medverkande I ett brottsligt angrepp samt ansvar för 
handlande i s.k. putativt nödvärn, JT 1995/96, s. 1141-1145 



 39 

Rättsfallsförteckning 
 
Högsta domstolen 
NJA 1938 s. 84 
NJA 1942 s. 24 
NJA 1963 s. 39 
NJA 1977 s. 655 
NJA 1982 s. 164 
NJA 1992 s. 210 
NJA 1992 s. 474 
NJA 1993 s. 128 
NJA 1994 s. 48 
NJA 1995 s. 665 
NJA 1997 s. 636 
NJA 2004 s. 176 
NJA 2005 s. 237 
NJA 2009 s. 234 
HD B 4234-11 
 
Hovrätterna 
RH 1980:43 
RH 1999:86 
RH 2008:90 
 
Göta Hovrätt dom 2010-10-25 mål nr B 2097-10 
Göta Hovrätt dom 2010-12-22 mål nr B 3293-10 
Göta Hovrätt dom 2011-11-23 mål nr B 1528-11 
Göta Hovrätt dom 2011-12-06 mål nr B 1990-11 
Göta Hovrätt dom 2012-03-13 mål nr B 2579-11 
Göta Hovrätt dom 2012-03-02 mål nr B 2712-11 
Göta Hovrätt dom 2012-01-23 mål nr B 3273-11 
Hovrätten för nedre Norrland dom 2010-03-31 mål nr B 192-10 
Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2008-11-20 mål nr B 1400-08 
Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2010-01-25 mål nr B 2382-09 
Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2010-12-20 mål nr B 1454-10 
Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2011-10-20 mål nr B 1601-10 
Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2011-04-27 mål nr B 655-11 
Hovrätten för Västra Sverige dom 2011-04-14 mål nr B 1637-11 
Hovrätten för Västra Sverige dom 2011-07-04 i mål nr B 2543-11 
Hovrätten för Västra Sverige dom 2011-11-21 mål nr B 2145-11 
Hovrätten för Västra Sverige dom 2011-12-08 mål nr B 2748-11 
Hovrätten för Västra Sverige dom 2012-04-04 mål nr B 4012-11 
Svea Hovrätt dom 2008-03-04 mål nr B 10-08 
Svea Hovrätt dom 2009-05-20 mål nr B 1561-09  
Svea Hovrätt dom 2011-09-05 mål nr B 2740-11 
Svea Hovrätt dom 2011-11-14 mål nr B 3259-11 


