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Sammanfattning 
 

För att den enskilde ska få hållas ansvarig för straffbelagda gärningar kräver lagen att 

den agerat uppsåtligt (BrB 1:2). Enligt täckningsprincipen krävs att uppsåtet täcker rek-

visiten i straffbuden och frånvaro av de rättfärdigande omständigheterna (nödvärn, nöd, 

samtycke et cetera). Om någon felaktigt tror att han är angripen och avvärjar angreppet 

genom våld brister han i uppsåtet i förhållande till frånvaro av nödvärn. Han anses dock 

vara uppsåtlig om våldet som utövas är uppenbart oförsvarligt. Detta kallas för putativt 

nödvärn och har även i denna framställning benämnts putativtillstånd. Då han brister i 

uppsåtstäckning i förhållande till frånvaro av nödvärn kan han inte hållas straffrättsligt 

ansvarig.  

 Uppsatsens syfte är att kartlägga prövningen av putativt nödvärn, putativ nöd och 

putativt samtycke i både förarbeten, doktrin och rättstillämpning. Hur en invändning om 

putativtillstånd ska hanteras är inte klart. Rättstillämpningen visar en annan sida än vad 

förarbeten och doktrin förespråkar. Uppsatsen visar skillnaderna i prövningen och gör 

ett försök att förklara varför dessa skillnader existerar mellan förarbeten och doktrin, å 

ena sidan, och rättstillämpningen, å andra sidan. De olika prövningarna av 

putativtillstånd analyseras enligt skuld- och konformitetsprinciperna. 

 Prövningen i rättstillämpningen av putativtillstånd är inte fullständigt förenlig med 

förarbeten och doktrin. Om prövningen hade skett på det sätt som förespråkas i 

förarbeten och doktrin skulle troligen fler frias. Rättstillämpningen visar på större am-

bitioner att styra befolkningen på visst sätt. Detta kan, enligt min mening, knappast an-

ses välkommet då det strider mot konformitets- och skuldprinciperna. 
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Förkortningar 
 

A, B och C            Representerar personer 

BrB              Brottsbalken 

FSK              Fängelsestraffkommittén (SOU 1988:7) 

HD              Högsta domstolen 

HovR             Hovrätt 

JT               Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet 

KBrB             Kommentar till brottsbalken 

NJA              Nytt juridiskt arkiv 

NTfK             Nordisk tidskrift for Kriminalvedenskab 

P och Q             Ett faktum eller tänkbart faktum 

Prop.              Proposition 

RH              Rättsfall från hovrätterna 

RÅ              Riksåklagare 

SL               Strafflag 

SOU              Statens offentliga utredningar 

SvJT              Svensk juristtidning 

TR              Tingsrätt 
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1 Inledning 
 

”Livet är inget argument; villfarelsen skulle kunna vara en av betingelserna för livet.” 

Friedrich Nietzsche 

 

1.1 Bakgrund 

 

Ordet putativ är ett adjektiv och har närmast innebörden inbillad, det vill säga putativ 

nöd är detsamma som inbillad nöd. Ordet putativ måste därför knytas till ett substantiv 

för att få någon innebörd. Putativ används endast när någon tror något som inte är 

överensstämmande med verkligheten. I straffrättslig mening knyts ordet putativ till en 

rättfärdigande eller ursäktande omständighet: putativ nöd, putativt samtycke, putativ 

excess och så vidare. När det talas om putativtillstånd i denna uppsats avses fall då den 

tilltalade felaktigt tror något, som skulle innebära att han får vidta viss handling enligt 

bestämmelserna i BrB 24 kap. I framställningen används ordet putativ som institut, när 

det talas om ”putativfiguren”.1 

Putativfiguren består alltså av två delar. Dels måste personen vara i villfarelse kring 

en omständighet, dels måste villfarelsen innebära att en rättfärdigande omständighet 

skulle ha förelegat om det inbillade hade varit korrekt.2  

Putativfiguren har länge varit en del av det svenska straffrättssystemet. Figuren sägs 

följa av uppsåtskravet. Hagströmer var, såvitt jag har kunnat se, den förste att förklara 

hur denna prövning skulle gå till. Hagströmer menade att om en person missförstår 

situationen på så sätt att han tror sig bli angripen och utövar våld mot den förmodade 

angriparen, så är detta våld inte utövat med uppsåt.3  

Anta följande: När A möter B på gatan blir B huggen med en kniv av A. B får all-

varliga skador och överlever endast på grund av att medicinsk hjälp tillkallas fort. I 

huvudförhandlingen invänder A att B har stuckit handen innanför rocken när A går fram 

emot honom och att det då blänker. A har tidigare hört att B knivskurit folk och blir 

därför rädd att det som blänker är en kniv. I felaktig tro att B är på väg att knivhugga 

1 Se Lernestedt, Dit och tillbaka igen, s. 97.  
2 Agge, Straffrättens allmänna del (3 häfte), s. 356. 
3 Hagströmer, Svensk straffrätt, s. 205. 
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honom försvarar A sig själv genom att utdela ett knivhugg mot B:s bröst. Bör A hållas 

ansvarig för (grov) misshandel? Varför?  

 

1.2 Syfte och avgränsning 
 

Putativfiguren har som nämnts länge varit en del av svensk straffrätt. Hur prövningen 

ska göras för en person som hamnat i putativtillstånd har dock varit något tvistigt.4 

Syftet med uppsatsen är att utreda gällande rätt kring putativfiguren. Annorlunda ut-

tryckt: putativfiguren kartläggs utifrån förarbeten, rättspraxis och doktrin. Min hypotes 

är att putativprövningen inte sker i enlighet med hur den, enligt förarbeten, bör ske. I 

sak är denna framställning även en jämförelse mellan teori och praktik, som söker 

identifiera och sammanställa avvikelser som kan uppkomma när vi går från modell till 

verklighet.  

Följande frågeställningar söks besvarade i framställningen: 

 

(1) Vad innebär det att vara i putativtillstånd? 

(2) Hur ska putativprövning ske enligt förarbeten och doktrin? 

(3) Hur görs putativprövning i rättstillämpningen? 

(4) Är putativprövningen i rättstillämpningen förenlig med hur den, enligt förarbeten 

och doktrin, bör ske? 

 

Framställningen behandlar endast ansvarsfrihetsgrunderna nödvärn, nöd och samtycke. 

Övriga ansvarsfrihetsgrunder är uteslutna. Anledning till detta är att det dels skulle krä-

vas större utrymme än som finns i ett examensarbete, dels skulle behövas ingående kun-

skaper i det polisrättsliga rättsområdet. Vidare behandlas inte alla situationer där nöd-

värnsrätt föreligger lika ingående. Med hänsyn till praktisk betydelse för putativfrågan 

och utrymme behandlas endast den situation som anges under BrB 24:1 st. 2 p. 1 ut-

förligt.  

Utgångspunkten för undersökningen av putativfiguren är konformitets- och skuld-

principerna. Putativfiguren granskas utifrån huruvida den uppfyller dessa straffrättsligt 

grundläggande principer. 

4 Se nedan under avsnitt 5.3. 
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1.3 Metod och material 
 

Frågeställningarna ovan besvaras utifrån rättsdogmatisk metod. Detta innebär att under-

sökningen sker i enlighet med rättskälleläran. Fråga (1) och (2) besvaras, givetvis, uti-

från förarbeten och doktrin. Än mer naturligt är det att, för besvarande av fråga (3), 

rättsfall undersöks och ägnas stort utrymme. Många av dessa rättsfall kan vara tve-

tydiga, och därför utnyttjas relevant litteratur till stöd för hur de bör tolkas. För det fall 

det inte finns någon litteratur att tillgå dras en slutsats som antas vara rimlig utifrån hur 

domstolen avfattat domskälen. Rättsfallsgenomgången intar en central roll i denna upp-

sats. Det är därför viktigt att inte alltför extensiva tolkningar görs av rättsfallen, då det 

är tveksamt vilket tolkningsalternativ som domstolen menat förmedla.  

Rättsfallen har hittats genom sökningar på ”putativ” eller ”inbillad” på olika rätts-

databaser. Ett flertal rättsfall som inte varit refererade har hittats, och endast ett fåtal, 

som anses ge upphov till intressanta diskussioner rörande putativfiguren, används i 

denna framställning. 

I doktrinen är Jareborg och Lernestedt de enda som har behandlat putativfrågan ut-

förligt. Med hänsyn till detta görs många hänvisningar till deras verk.  

 Visst material från utländsk rätt används i framställningen för att ge perspektiv på 

putativfrågan. Den är inte på något sätt tänkt att vara en komparativ studie.  

 

1.4 Disposition 
 

Framställningen har tre ”avdelningar”. Den första avdelningen innefattar kapitel 1-2 och 

utgör den allmänna delen, där allmänna utgångspunkter behandlas. Den andra av-

delningen innefattar kapitel 3-4, vilka beskriver de beståndsdelar som formar putativ-

figuren. Kapitlen är tänkta att öka förståelsen för vad som menas med putativt nödvärn, 

putativ nöd och putativt samtycke. I den tredje avdelningen, kapitel 5-7, diskuteras 

putativfiguren ingående, där större delen omfattar en undersökning av putativ-

prövningen, det vill säga hur prövningen av putativtillstånd ska gå till. Samman-

fattningsvis gäller följande: kapitel 3-4 besvarar fråga (1) och kapitel 5-7 besvarar och 

diskuterar fråga (2), (3) och (4).   
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 Avdelningarna innehåller inte något avslutande avsnitt där slutsatser framförs, utan 

min avsikt är att löpande göra analyser. 

 För att undvika upprepningar hänvisas bakåt och framåt i framställningen. I vissa fall 

anses det dock angeläget att upprepa för att betona något särskilt i just den kontexten 

där upprepningen sker.  

 

1.5 Terminologi 
 

Titeln på uppsatsen är putativtillstånd och detta begrepp är tänkt att ersätta begreppen 

putativt nödvärn, putativ nöd och putativt samtycke. Likaså används begreppen 

putativfiguren, putativprövning, putativsituation och putativinvändningar. Begreppen är 

i princip synonyma till varandra och innebär att någon har varit i villfarelse om en 

rättfärdigande omständighet. 

 I många ställen i uppsatsen har för enkelhets skull ordet han fått stå istället för 

gärningsmannen eller den tilltalade. Anledningen till att ordet hon inte används är dels 

att det talas om gärningsman, dels att män är överrepresenterade i brottsstatistiken. 

 I rättsfallsgenomgången har jag, så långt det går, refererat till parternas förnamn. I 

vissa rättsfall har endast initialer eller första bokstaven i förnamnet angetts då namnen i 

rättsfallen inte skrivits ut. 
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2 Konformitets- och skuldprinciperna 
 

2.1 Inledning 
 

Ett av de mest grundläggande kraven i straffrätten är att den enskilde ska uppvisa skuld 

för att kunna dömas för brott. Detta är en naturlig följd av att bestraffningen är tänkt att 

ge uttryck för klander. Om skuldkravet inte hade gällt skulle skillnaden mellan 

strafformen böter och beskattning saknas.5 

 I detta kapitel redogörs för och diskuteras två grundläggande straffrättsliga principer: 

konformitets- och skuldprinciperna. Dessa principer är utgångspunkten för diskussionen 

nedan. 

 

2.2 Konformitetsprincipen 
 

Straffrätten är byggd på erkända grundsatser och principer. Konformitetsprincipen är en 

rättspolitisk och etisk princip som kan sägas vara grundläggande för straffrätten. Även 

om principens huvudfunktion är på lagstiftningsplanet är den viktig också för skuld-

kravet.6  

Konformitetsprincipen innebär att den som inte kunde rätta sig efter lagen, inte bör 

anses vara ansvarig för ett brott. Vad som menas med inte kunde är att personen ifråga 

inte haft förmåga eller tillfälle att rätta sig efter lagen. Konformitetsprincipen blir rele-

vant i följande fall:7 

 

(A1) A hade inte förmåga att följa lagen. 

(A2) A hade inte tillfälle att följa lagen. 

(B1) A skulle inte ha haft förmåga att följa lagen, även om… 

(B2) A skulle inte ha haft tillfälle att följa lagen, även om… 

 

5 Jareborg och Zila, Straffrättens påföljdslära, s. 93. 
6 Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 271. 
7 Jareborg, Handling och uppsåt, s. 358. 
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Under (A1) och (B1) regleras ansvarsfrihet för ofrivilliga handlingar, andra handlingar 

som är omöjliga för gärningsmannen att utföra och personer som har en psykisk stör-

ning. Här faller även personer som inte har förmågan att förstå innebörden av lagen.  

 Även för de som saknar tillfälle, (A2) och (B2), att följa lagen bör ansvarsfrihet träda 

in. Denna kategori innefattar gärningsmän som inte förstod att en viss gärning var 

straffbelagd eller var okunniga (eller i villfarelse) om det de gjorde. Det förra är 

irrelevant för uppsåtstäckning medan den senare är relevant.8  

 

2.3 Skuldprincipen 
 

Sedan lång tid tillbaka har skuldprincipen intagit en central position inom straffrätten. 

Principen uttrycks ofta på latin: nulla poena sine culpa (utan skuld inget straff). Denna 

princip innebär att endast den som, vid gärningstillfället, kunde ”rå över” sin gärning får 

fällas till ansvar och bestraffas.9 Den innebär också bland annat att straffet inte bör vara 

strängare än vad som motsvarar måttet av skuld.10 Det sagda är förknippat med den 

”eviga” frågan om människans fria vilja. Utan att gå in på dessa frågor närmare bör 

framhållas att såväl i denna framställning som i straffrätten presumeras att människan 

besitter förmågan att fritt handla och därmed förtjäna klander och beröm.  

 Om skuldprincipen ska respekteras fullt ut måste domstolars ambition vara att söka 

efter ”sann” individuell klandervärdhet, och bestraffa och klandra personer därefter. 

Sökande efter ”sann” klandervärdhet är dock dömt att misslyckas, eftersom vi saknar 

möjlighet att ha säker kunskap om den. Detta sökande blir dock relevant för att den be-

gränsar utrymmet för överväganden som inte rör klandervärdhet. Utöver detta blir 

koherensfrågor av vikt: lika fall ska bedömas lika. Om det vid en viss situation har strä-

vats efter ”sann” klandervärdhet, medan det i en annan liknande situation har lagts vikt 

vid beteendestyrning, måste en förändring ske så att båda behandlas lika.11 

 I strävan efter ”sann” klandervärdhet ligger frågor om huruvida hänsyn ska tas till 

bakåt- och framåtblickande respektive faktiska och normativa moment. Bakåtblickande 

hänsyn är sådana som fäster avseende vid vad som skett, och skiljer sig från 

8 Se nedan under avsnitt 4.6. 
9 SOU 2002:3 s. 230. 
10 Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 48. 
11 Lernestedt, Dit och tillbaka igen, s. 79-81. 
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framåtblickande hänsyn som rör styrningsambitioner. Vid framåtblickande hänsyn 

uppkommer frågor som ”vad kommer att hända om vi tillåter denna person gå fri från 

ansvar?”. Imperativen i straffbuden får då ta större plats, medan bakåtblickande sökande 

efter klandervärdhet mindre plats. Bakåtblickande hänsyn har alltså karaktären av att 

begränsa det straffrättsliga ansvaret.12 

 Samma sak gör sig, i princip, gällande kring faktiska och normativa moment. Det 

faktiska momentet kännetecknar vad som faktiskt skett, till exempel om A faktiskt 

befann sig i putativsituation. Det normativa momentet handlar om huruvida A:s skäl att 

missuppfatta situationen ska godkännas som straffrättsligt ”giltiga”. I det normativa 

momentet, vilket rör måttstockar, kan både bakåt- och framåtblickande hänsyn 

anläggas. Vid bakåtblickande hänsyn läggs måttstocken närmare den specifike tilltalade 

medan vid framåtblickande hänsyn läggs måttstocken längre ifrån den specifike 

tilltalade, och sökande efter ”sann” klandervärdhet störs av åtråvärda framtida 

konsekvenser.13 ”Sann” klandervärdhet respekteras fullt ut när det faktiska momentet 

får ta all plats. Straffrätten är en värderande verksamhet och därför måste det normativa 

momentet finnas, vilket i sin tur innebär att det faktiska momentet inte kan fylla 

bedömningsutrymmet. Om straffrätten tar skuldprincipen och sökande efter ”sann” 

klandervärdhet på allvar bör dock bedömningen ligga nära den specifike tilltalade.   

 

  

12 Lernestedt, Dit och tillbaka igen, s. 84-85. 
13 Lernestedt, Dit och tillbaka igen, s. 109-112. 
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3 Ansvarsfrihetsgrunder 
 

3.1 Inledning 
 

De ansvarsfrihetsgrunder som behandlas i detta kapitel är BrB 24:1 nödvärn, BrB 24:4 

nöd, BrB 24:7 samtycke och BrB 24:6 excess. Nödvärn, nöd och samtycke skiljer sig 

från excess på så vis att de förra anses rättfärdiga en gärning (så kallade rättfärdigande 

omständigheter) medan den senare ursäktar gärningsmannen (så kallade ursäktande 

omständigheter). 

De rättfärdigande omständigheterna brukar benämnas objektiva ansvars-

frihetsgrunder. Vad som gör dem ”objektiva” är att de föreligger oavsett den tilltalades 

subjektiva inställning till dem.14 Detta innebär att även om gärningsmannen är okunnig 

om till exempel att en nödvärnssituation föreligger är hans handling rättfärdigad, när 

han angriper en person i sådan situation. En nödvärnssituation kan således utnyttjas av 

såväl den angripne som de som kommer till dennes hjälp (BrB 24:5). Gemensamt för 

här nämnda objektiva ansvarsfrihetsgrunder är att det, för det första, måste föreligga en 

situation där dessa bestämmelser blir tillämpliga. Det måste alltså föreligga en nöd-

värns-, nöd- eller samtyckessituation. För det andra är våldsanvändningen begränsad i 

dessa situationer, vilket kommer i uttryck i en försvarlighetsbedömning. En nödvärns-

situation ger till exempel möjlighet till våld som inte är uppenbart oförsvarligt. Bedöm-

ning av försvarligheten är också objektiv.15  

Den ursäktande omständigheten excess är ett ”komplement” till de rättfärdigande 

omständigheterna på så sätt att den endast föreligger då gärningsmannen gjort mer än 

vad som var tillåtet i till exempel nödvärn. Excess är en subjektiv ansvarsfrihetsgrund, 

eftersom de omständigheterna som ligger till grund för bedömningen är fokuserade på 

gärningsmannen. Den som har varit i villfarelse om en rättfärdigande omständighet får 

också åtnjuta detta komplement.16 

I det följande ges en redogörelse för ansvarsfrihetsgrundernas innebörd och räckvidd. 

 

14 Se bl.a. NJA 1994 s. 48 och NJA 1999 s. 460. 
15 Berggren, KBrB 24 kap. 
16 Berggren, KBrB 24:6. 
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3.2 Nödvärn BrB 24:1 
 

Om någon begår en straffbelagd gärning i nödvärn och gärningen inte är uppenbart 

oförsvarlig anses gärningen rättfärdigad, det vill säga gärningen är tillåten enligt BrB 

24:1. Bestämmelsen skiljer sig från nöd på så vis att nödvärn riktar sig mot den varifrån 

en fara härrör, medan nöd riktar sig mot tredje mans rättssfär. I nödvärnsbestämmelsen 

räknas fyra situationer upp där rätt till nödvärn ges. Uppräkningen är uttömmande.17 

Rätt till nödvärn föreligger mot: 

 

(1) ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom, 

(2) den som hindrar att egendom återtas på bar gärning, 

(3) den som olovligen trängt in eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller 

(4) den som vägrar att på tillsägelse lämna annans bostad. 

 

Punkt (1) behandlas närmare i det följande. 

 

3.2.1 Påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom 

Under första punkten i nödvärnsbestämmelsen anges att rätt till nödvärn föreligger vid 

ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom.  

Eftersom angreppet endast behöver vara överhängande fordras ingen närmare utred-

ning kring när angreppet är påbörjat. Vad som avses med överhängande är inte klart 

definierat. I förarbetena till BrB angavs att uttrycket ”överhängande” ger möjlighet för 

den angripne att i vissa fall använda nödvärnsåtgärd på ett något tidigare stadium än 

enligt gällande rätt. Som exempel angavs att om en fartygsbefälhavare fått kännedom 

om att besättningen tänker döda honom när fartyget kommer till viss plats, har befäl-

havaren rätt att använda sig av nödvärnet för att avvärja angreppet innan fartyget anlänt 

till denna plats.18 FSK nämnde, å sin sida, ett annat exempel som inte anses skyddas av 

nödvärnsbestämmelsen: om man med stor sannolikhet tror att man kommer att bli 

misshandlad när man träffar viss person och därför i förväg söker upp och angriper 

17 Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, s. 394. 
18 NJA II 1962 s. 342. 
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honom, tillåts inte nödvärnsrätt. Kommittén underströk att om nödvärnsrätten skulle 

tillåtas att utsträcka sig till nämnda exempel skulle det innebära en felaktig avvägning 

mellan intresset att den enskilde får freda sig mot angrepp och det motstående intresset 

av att i möjligaste mån minska våldsanvändningen i samhället.19 Detta innebär att 

preventivt nödvärn inte anses tillåtet.20 

När ett angrepp är avslutat föreligger inte någon nödvärnssituation. Nödvärns-

bestämmelsen innefattar således inte hämndaktioner.21 Det är dock inte alltid lätt att 

avgöra om angreppet är avslutat eller om den angripna kan förvänta sig ytterligare ett 

slag. Denna fråga är tätt förknippad med frågan om hur en serie av slag ska betraktas. 

Om å ena sidan varje slag bedöms som ett avslutat angrepp, så är nödvärnsrätt för-

handen endast om det kan visas att det finns ett överhängande angrepp. Om å andra si-

dan serien av slag betraktas som ett angrepp och motangreppen, innefattande flera mot-

slag, ses som en enda nödvärnshandling, så har angreppshandlingen upphört först när 

det står klart att serien av slag har avbrutits. I detta senare synsätt har det ingen bety-

delse när den sista försvarsgärningen vidtas: den kan utövas strax före, samtidigt med 

eller strax efter den sista angreppshandlingen.22 HD synes ha intagit det senare syn-

sättet.23   

För att någon ska befinna sig i en nödvärnssituation krävs att angreppet är brottsligt. 

Det krävs bland annat att angreppshandlingen varit uppsåtlig eller, där detta är 

straffbelagt, oaktsam.24 Detta innebär att en rättfärdigad nödvärnshandling inte kan 

mötas med en nödvärnshandling.25 Genom rekvisitet ”brottsligt angrepp” faller även 

angrepp från ett djur utanför nödvärnssituationen. En underlåtenhet att hindra att till 

exempel en hund attackerar en annan person kan dock utgöra brottsligt angrepp.26  

Ärekränkning anses inte heller uppfylla rekvisitet ”brottsligt angrepp”.27 Om äre-

kränkningen består av realinjurier, och inte endast verbalinjurier, har dock den angripne 

19 SOU 1988:7 s. 73. 
20 Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 211-212.  
21 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 212. Se till exempel NJA 1970 s. 280. 
22 Berggren, KBrB 24:1.  
23 Se bland annat NJA 1969 s. 425 och NJA 1999 s. 460. Se även Berggren, KBrB 24:1 och Asp, m.fl., 
Kriminalrättens grunder, s. 212-213. 
24 Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, s. 393. 
25 Leijonhufvud och Wennberg, Straffansvar, s. 85. 
26 Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 233. 
27 Berggren, KBrB 24:1. 
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rätten att använda sig av nödvärnet.28 När det finns flera medverkande i ett händelse-

förlopp krävs att varje medverkande agerar på sådant sätt att det kan talas om ett an-

grepp.29  

 

3.2.2 Försvarlighetsbedömningen 

För att någon ska tillgodogöra sig ansvarsfrihet genom nödvärnsbestämmelsen fordras 

att nödvärnshandlingen inte är uppenbart oförsvarlig med hänsyn till angreppets be-

skaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt.30 Man bör räkna med 

en relativt bred marginal till förmån för den angripne vid bedömande av om han har 

hållit sig inom gränserna för nödvärnsrätten.31 Nödvärnsbestämmelsen är relativ, vilket 

innebär att ett livsfarligt angrepp berättigar till större försvarsvåld än ett angrepp med 

knytnävarna.32 Om en handling kunnat avvärjas genom endast rop på hjälp kan det an-

ses uppenbart oförsvarligt att använda våld.33 Vägledande för försvarlighets-

bedömningen är att nödvärnshandlingen inte får klart avvika från vad som har varit be-

hövligt och att det inte får råda ett uppenbart missförhållande mellan nödvärnsgärningen 

och den skada som hotar genom angreppet.34 

Vid bedömningen av om nödvärnshandlingen varit uppenbart oförsvarlig tas, som 

nämnts, hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständig-

heterna i övrigt. Vid angreppets beskaffenhet beaktas avsikten med angreppet, an-

griparens sinnesstämning, kroppsstorlek och styrka. Hänsyn tas också till andra 

omständigheter som påverkar angriparens farlighet, till exempel om han bär vapen eller 

annat tillhygge.35 Därutöver beaktas även om angreppet kommer plötsligt eller oväntat 

samt andra omständigheter där angreppet sker.36   

Gällande rekvisitet det angripnas betydelse avses det intresse som hotas av 

angreppet. Om angreppet hotar person torde, i princip, tillåtas större våld i nödvärn än 

om hotet avser egendom. Det kan dock mycket väl tänkas att man vid försvar av ett 

28 Blomkvist, Rätten till självförsvar, s. 21. 
29 Se NJA 1995 s. 661. A kan likväl, som behandlas närmare nedan, anses vara i en putativsituation. 
30 Prop. 1993/94:130 s. 29-32. 
31 NJA II 1962 s. 344-345. 
32 Asp, m.fl, Kriminalrättens grunder, s. 216.  
33 Berggren, KBrB 24:1. 
34 Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 217 och NJA II 1962 s. 345. 
35 Blomkvist, Rätten till självförsvar, s. 31. 
36 Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 217. 
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värdefullt hem kan utöva större våld än till försvar mot ett ofredande av ”ringa 

karaktär”.37  

Domstolen ges möjlighet att göra en helhetsbedömning genom rekvisitet omständig-

heterna i övrigt.38 Således har domstolen fått tillfälle att bestämma, i viss mån, vilka 

omständigheter som är av betydelse i det enskilda fallet.39 

Frågan om den angripne har handlat uppenbart oförsvarligt har behandlats i åtskilliga 

rättsfall. En tämligen generös försvarlighetsbedömning förekommer vid slagsmål som 

innefattar knytnävsslag. Det har även ansetts vara försvarligt att stanna kvar och slåss 

trots att det funnits möjlighet att avlägsna sig från platsen.40 HD har däremot endast i 

utpräglade undantagsfall accepterat brukande av knivar eller andra livsfarliga vapen för 

att freda sig.41  

 

3.3 Nöd BrB 24:4 
 

Till skillnad från nödvärn ger nöd (BrB 24:4) en allmänt hållen bestämmelse som ute-

sluter brott, där den straffbelagda gärningen som begås är motiverad för att rädda eller 

skydda något. Nödvärn bör därmed betraktas som ett specialfall av nöd. Anledningen 

till att nödvärn brutits ut från nödrätten är att det anses vara lämpligt att ge nödvärnet 

större marginal i försvarlighetsbedömningen.42 Nödrätten rättfärdigar en straffbelagd 

gärning om gärningsmannen har varit i en nödsituation och hans agerande inte varit 

oförsvarligt. En nödsituation föreligger då fara hotar liv, hälsa eller egendom eller något 

annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse. Denna ansvarsfrihetsgrund är tänkt att 

tillämpas restriktivt.43 

Farerekvisitet skiljer sig från nödvärnsbestämmelsen på så sätt att det inte kräver att 

faran varit överhängande eller påbörjad. Enligt förarbetena till BrB angavs att det är 

tillräckligt att faran är tämligen nära förestående.44 

37 Blomkvist, Rätten till självförsvar, s. 32. 
38 Se prop. 1993/04:130 s. 28-32. 
39 Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 218. 
40 Se bl.a. NJA 1969 s. 425, NJA 1970 s. 58 och NJA 1999 s. 460. 
41 Se bl.a. NJA 1998 s. 48, NJA 1990 s. 210, NJA 2005 s. 237 och NJA 2009 s. 237. 
42 Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, s. 400. 
43 NJA 1962 II s. 358 och Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, s. 401.  
44 NJA II 1962 s. 356-357. 
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Nödsituation föreligger, som nämnts, när fara hotar liv, hälsa, egendom eller annat av 

rättsordningen skyddat intresse. Det spelar ingen roll om den nödställde förutsett eller 

själv vållat faran. Det krävs inte heller att den handlande själv är utsatt för fara till liv, 

hälsa eller ägodelar. Nödrätten gäller således mot tredje mans rättsfär. Exempelvis 

innefattar nödbestämmelsen användande av båt för att rädda en drunknande person. 

Båtägaren får finna sig i att någon i nödsituation använder hans eller hennes båt.45 Faran 

måste inte heller ha uppkommit genom mänskligt handlande, vilket innebär att 

självständiga angrepp av ett djur bringar nödrätt men inte nödvärnsrätt.46 

När fara hotar egendom måste en avvägning göras mellan det som hotas och det som 

uppoffras. Det blir till exempel svårare att medge straffrihet på grund av nöd om värdet 

på det som hotas är lägre än det som uppoffras.47 Visst undantag finns för egendom med 

affektionsvärde. Som exempel har anförts att det bör vara tillåtet att rädda en gammal 

hund från att dö av koloxidförgiftning genom att slå sönder en fönsterruta.48 

En nödsituationen anses också föreligga när fara hotar annat av rättsordningen 

skyddat intresse. Denna situation berättigar den enskilde att vidta handlingar för att 

skydda allmänna intressen. Enligt förarbeten bör detta få ske endast i sällsynta fall. 

Nödbestämmelsen ger dock inte den enskilde rätt att göra ingripanden som det åligger 

myndigheterna att verkställa. Ett undantag från detta gäller då särskilt starka skäl talar 

för ett ingripande, vilket i regel kräver att intresset som hotas är av synnerlig vikt. 

Djurplågeri av svårartad form har som exempel ansetts utgöra ett sådant intresse.49  

I lagtexten ställs det inget krav på nödhandlingens karaktär. Nödhandlingen kan 

därmed innebära angrepp på annans egendom, åstadkommande av kroppsskada, frihets-

berövande, ärekränkning eller kränkning av offentliga intressen.50 Även underlåtenhets-

brott kan företas i nöd. Det krävs i sådana fall att nödhandlingen är ägnad att avhjälpa 

nöden. Detta ligger i uttrycket ”gärning som någon begår i nöd”.51 

Den faktiska begränsningen av nödbestämmelsen är bedömningen av försvarlig-

heten.52 Vid bedömande av om en nödhandling varit försvarlig beaktas farans be-

45 Berggren, KBrB 24:4.  
46 Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 221.  
47 Berggren, KBrB 24:4. 
48 Prop. 1993/94:130 s. 35. 
49 NJA II 1962 s. 356 och prop. 1993/94:130 s. 35. 
50 NJA II 1962 s. 358. 
51 Berggren, KBrB 24:4. 
52 Se skiljaktige i NJA 2000 s. 302. 

17 
 
 

 

                                                 



skaffenhet, den skada som åsamkas och omständigheterna i övrigt. Om domstolen fin-

ner att nödhandlingen varit oförsvarlig efter en samlad bedömning, så döms gärnings-

mannen för det åtalade brottet. Det har även gjorts gällande att det, normalt sett, krävs 

att nödhandlingen varit behövlig, med undantag för sådana situationer där det skulle 

krävas oproportionerlig ansträngning eller uppoffring.53  

Med farans beskaffenhet avses bland annat vilken typ av intresse som hotas och hur 

pass akut faran är.54 Allmänt sett kan sägas att nödhandlingen ska vara av större vikt än 

det som offras, till exempel att egendom offras för att rädda liv.55 Med ”den skada som 

åsamkas” avses de skador som nödhandlingen ger upphov till. Till sist ges en möjlighet 

för domstolen att göra en helhetsbedömning genom rekvisitet ”omständigheterna i öv-

rigt”.56 Generellt sett kan även sägas att försvarlighetsbedömningen möjligtvis är något 

förmånligare då nödhandlingen riktar sig mot den varifrån faran hotar, än om nöd-

handlingen drabbar någon som inte har något som helst samband med faran.57 

Trots den allmänna utformningen av nödbestämmelsen är den inte så omfattande som 

kan tänkas befaras.58 

 

3.4 Samtycke BrB 24:7 
 

En ansvarsfrihetsregel om samtycke lagfästes först 199459 (BrB 24:7); innan dess har 

den varit en oskriven regel.60 Anledningen till att samtycke befriar från ansvar är att 

man har ansett att var och en har bestämmanderätt över sina intressen. Enligt den ro-

mersk-rättsliga regeln volenti non fit iniuria (den samtyckande sker ingen orätt) anses 

inte staten ha någon rätt att skydda det intresse som någon avstår ifrån.61 

Förutsättningarna för att ett straffrättsligt giltigt samtycke ska föreligga framgår av 

förarbetena till samtyckesregleringen. Där framgår att ett samtycke är giltigt då:62 

 

53 Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 224 och NJA II 1962 s. 359. 
54 Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 223. 
55 Prop. 1993/94:130 s. 35. 
56 Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 223. 
57 Blomkvist, Rätten till självförsvar, s. 65 och Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, s. 401. 
58 Se bl.a. NJA 1979 s. 335, NJA 1982 s. 621 och NJA 2000 s. 302. 
59 SFS 1994:458. 
60 SOU 1988:7 s. 99. 
61 SOU 1988:7 s. 99. 
62 Prop. 1993/94:130 s. 39. 
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(1) Samtycket har lämnats av någon som är behörig att förfoga över det aktuella in-

tresset, 

(2) samtycket har lämnats av någon som är kapabel att förstå innebörden av det, 

(3) samtycket är frivilligt, 

(4) samtycket har lämnats med full insikt om relevanta förhållanden, 

(5) samtycket är allvarligt menat, och 

(6) samtycket föreligger när den aktuella, annars straffbelagda, gärningen företas och 

under hela den tid som gärningen pågår. 

 

Var och en har rätt enligt punkt (1) till att bestämma över sig själv. Föräldrar har rätt att 

lämna samtycke till vissa gärningar som skulle kunna utgöra misshandel, till exempel 

medicinska ingrepp. Detta följer av 6 kap. 2 § föräldrabalken.63 I NJA 1997 s. 636 var 

det fråga om ett kroppsligt ingrepp som inte var medicinskt motiverat, nämligen om-

skärelse av pojkar. HD fann att föräldrarnas samtycke, tillsammans med social ade-

kvans, kunde rättfärdiga det kroppsliga ingreppet. 

Enligt punkt (2) fordras att den samtyckande förstår innebörden av samtycket vid till-

fället för dess lämnande. Samtycket utesluts således inte enbart på grund av att en per-

son varit omyndig. En bedömning får göras i det konkreta fallet.64 Ju allvarligare ett 

ingrepp är, desto större krav ställs på den samtyckandes mognad.65  

Enligt punkt (3) måste samtycket vara frivilligt. Detta innebär att om samtycket har 

lämnats under inflytande av fysiskt eller psykiskt tvång utesluts möjlighet till ansvars-

frihet.66  

Vad som fordras enligt punkt (4) är att vederbörande inte varit i villfarelse kring nå-

gon omständighet av betydelse. Det får göras en bedömning av huruvida samtycke hade 

lämnats ifall den samtyckande skulle vetat om en viss omständighet, som inte var känt 

för honom vid lämnandet.  

Till sist krävs, enligt punkterna (5) och (6), att samtycket varit allvarligt menat 

respektive funnits under hela den tid den straffbelagda gärningen pågått. Ett samtycke 

som har lämnats på skämt eller för att undvika allvarligare skador är inte allvarligt 

63 SOU 1988:7 s. 105. 
64 Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 229-230. 
65 SOU 1988:7 s. 106. Se NJA 1974 s. 614, där en femårig flicka inte ansågs kunna lämna ett giltigt 
samtycke till olaga frihetsberövande. 
66 Leijonhufvud och Wennberg, Straffansvar, s. 99. Se NJA 1942 s. 3 och NJA 2013 s. 397. 
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menat. Inte heller samtycke som har lämnats i efterhand, det vill säga efter att den 

straffbelagda gärningen företagits, har ansvarsbefriande verkan.  

Det har inte ställts upp någon begränsning beträffande formen för samtyckets läm-

nande. Samtycket måste alltså inte ha uttryckts på något sätt: även ”tyst” eller ”inre” 

samtycke godtas.67 Med ”tyst” eller ”inre” samtycke avses ett samtycke som inte mani-

festerats för omvärlden. Denna ståndpunkt är förenlig med ansvarsfrihetsgrundens ob-

jektiva karaktär.68  

Diskussioner har förts kring huruvida hypotetiskt samtycke ska tillåtas.69 Med hypo-

tetiskt samtycke förstås att ett samtycke inte föreligger, men vederbörande skulle ha 

samtyckt om han hade till exempel blivit tillfrågad. Av förarbetena till samtyckesregeln 

framgår att BrB 24:7 inte omfattar hypotetiskt samtycke.70  

För att man ska kunna gå fri enligt samtyckesregeln krävs att den straffbelagda 

gärningen inte är oförsvarlig med hänsyn till den skada, kränkning eller fara som den 

medför, dess syfte och övriga omständigheter. Om en handling rubriceras som grov 

misshandel kan samtycke aldrig befria vederbörande från ansvar.71 Vid misshandel av 

normalgraden är det svårt att bedöma samtyckets ansvarsbefriande verkan, men vikt bör 

läggas vid gärningens syfte och hur rimligt det är att den samtyckande ångrar sig.72 

 

3.5 Excess BrB 24:6 
 

Den som har agerat (uppenbart) oförsvarligt vid bland annat en nöd(värns)situation kan 

gå fri på grund av excess (BrB 24:6), vilket kräver att gärningsmannen svårligen kunde 

besinna sig. Vid bedömningen av huruvida gärningsmannen svårligen kunde besinna sig 

tas hänsyn till dels farans art och den tid som stått till förfogande för en adekvat re-

aktion, dels gärningsmannens individuella egenskaper. Vid det förra läggs särskild vikt 

vid farans storlek eller huruvida angreppet kom plötsligt eller oväntat. Vid det senare 

beaktas till exempel nervositet, lättskrämdhet och häftigt lynne men också mer tillfälliga 

67 Berggren, KBrB 24:7. 
68 Se Agge, Straffrättens allmänna del (3 häfte), s. 418. 
69 Se SOU 1988:7 s. 120-122. 
70 Prop. 1993/94:130 s. 42. 
71 Prop. 1993/94:130 s. 43. 
72 Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 234. 
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subjektiva tillstånd, till exempel akut rädsla eller panikkänsla.73 Frågan är närmast om 

man, med hänsyn till ovan, kan begära av personen att han skulle ha rättat sig efter la-

gen. Det rör sig således om en nästan uteslutande normativ bedömning.74 

   

73 Prop. 1993/94:130 s. 45-46. 
74 Se t.ex. NJA 2009 s. 234. 
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4 Personligt ansvar 
 

”Well, one might say this: If one sees the behaviour of a living being, one sees its soul.” 

Ludwig Wittgenstein 

 

4.1 Inledning  
 

I andra kapitlet beskrevs att utgångspunkten för straffrättsligt klander är att personen har 

skuld i förhållande till brottet som berövats. Vad som närmare ligger i begreppet skuld 

behandlas i detta kapitel.  

För att personligt ansvar ska komma ifråga krävs, för det första, att personen varit 

medveten om sin handling. Handlingar som inte är medvetna är inte straffrättsligt rele-

vanta, vilket innebär att bristen återfinns redan i kravet på brottsbeskrivningsenlighet. 

Det är således ett grundkrav, för att kunna hållas straffrättsligt ansvarig, att personen 

ifråga till exempel inte är medvetslös.75 

Det personliga ansvaret har två sidor: vederbörande kan hållas ansvarig för att ha 

agerat dels uppsåtligt, dels oaktsamt. Den förra avser fall då någon med vett och vilja 

företar en gärning. Den senare avser fall då gärningsmannen inte förstått den fulla inne-

börden av gärningen och dess följder, men borde ha gjort det.76  

 

4.2 Uppsåt: Visshet och vilja 
 

Under BrB 1:2 anges att en gärning ska, om inte annat är särskilt föreskrivet, anses som 

brott endast då den begås uppsåtligen. Det förekommer två huvudelement i det svenska 

uppsåtsbegreppet: dels ett kognitivt element, dels ett voluntativt element.77 Det 

kognitiva elementet består i någon form av kunskapsmässig eller intellektuell 

föreställning hos gärningsmannen. Föreställningen måste dock inte vara direkt aktuell i 

en persons medvetande. Det räcker att vederbörande en gång har kommit att tro något 

och att han inte har glömt bort detta. Det talas om att människan har en rationell tro, hon 

75 Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 275. 
76 Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 274. 
77 Ulväng, Likgiltighetsuppsåt, s. 1. 
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”tror att” p.78 Denna tro graderas i olika nivåer. Man talar om att någon håller för 

möjligt att, misstänker att, tror att, uppfattar det som högst sannolikt att, har insikt om 

och har vetskap om något.79 Begreppet ”håller för möjligt” ska ses som lägsta graden i 

det kognitiva elementet.80 

Människan kan även ”icke-tro” (-p)81 att något eller vara i okunnighet om något.82 

Med att icke-tro menas att i hjärnan förekommer en annan omständighet som inte finns 

objektivt sett, det vill säga hon är i villfarelse om någon omständighet. När A tror att q, 

så tror samtidigt A att -p (såvitt A inte är tveksam). Villfarelse innebär med andra ord 

att någon har en föreställning med felaktigt innehåll. Som exempel kan anföras att 

gärningsmannen tror att någon siktar en pistol mot honom (-p eller q), när det objektivt 

sett är en banan (p).  

När människan däremot svävar i okunnighet, är hjärnan ”blank” och då förekommer 

inga omständigheter i hjärnan. Okunnighet uppfattas som frånvaro av en omständighet 

som är relevant för att bedöma dennes personliga ansvar.83 Anta att en tilltalad är åtalad 

för misshandel. När han får frågan om han tror att målsägande har angripit honom och 

svarar ”jag vet inte”, då anses han sväva i okunnighet.  

Ibland är människan tveksam om hur situationen ”såg ut”, vad som försiggick, vad 

som stals, vem som gjorde vad och så vidare. Tveksamhet kan sammanfattas med att 

vederbörande håller för möjligt att p och samtidigt håller för möjligt att -p.84  

Det voluntativa elementet kan förklaras med att människan har en vilja, avsikt och 

syfte, vilket relateras till olika former av attityder.85 I straffrättsligt hänseende är attity-

den ”likgiltighet” mest framträdande.86 Det finns två former av likgiltighet: episodisk 

och dispositionell. Dispositionell likgiltighet har med en persons hållning att göra, 

medan episodisk likgiltighet handlar om en persons inställning i en viss föregiven situ-

78 ”Tro att” något skiljs från ”tro på” någon eller något, som har att göra med tillit, förtroende och 
förhoppningar för vilka det inte nödvändigtvis finns saklig grund. 
79 Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 276-277.  
80 Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 277 och Jareborg, Handling och uppsåt, s. 336. 
81 Detta bör skiljas från ”inte att p”. Exempelvis finns det en skillnad mellan att säga ”jag är inte säker att 
p” och ”jag är säker att inte p”, se Jareborg, Handling och uppsåt, s. 236. 
82 Jareborg, Handling och uppsåt, s. 236. 
83 Thornstedt, Om rättsvillfarelse, s. 26. 
84 Jareborg, Handling och uppsåt, s. 236. 
85 Ulväng, Likgiltighetsuppsåt, s. 1-2. 
86 Se NJA 2004 s. 176. 
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ation inför vissa föregivna fakta.87 Innebörden av att vara likgiltig inför vissa fakta är att 

vederbörande ställer sig positiv eller neutral (följden är inte ett skäl för att avstå från 

handlingen) till dessa fakta, till exempel att ställa sig neutral till att någon berövas livet i 

ögonblicket för handlingens företagande.88 Det är endast den episodiska likgiltigheten 

som är relevant för uppsåtet. 

Utifrån dessa element har tre uppsåtsformer utvecklats: insikts-, avsikts- och 

likgiltighetsuppsåt. Insiktsuppsåt innehåller endast en kognitiv inställning; ”praktisk 

visshet”. Avsiktsuppsåt innebär att någon företar en handling i syfte att uppfylla ett mål, 

till exempel att någon dör. Likgiltighetsuppsåt är uppsåtets nedre gräns och består av ett 

kognitivt och voluntativt element: misstanke respektive likgiltighet.89  

 

4.3 Oaktsamhet 
 

När det är särskilt föreskrivet kan gärningsmannen hållas ansvarig för oaktsamhet (BrB 

1:2). Det finns två varianter av oaktsamhet: medveten och omedveten.90 

Den medvetet oaktsamme har misstanke om risken för följden, han är likgiltig inför 

risken men inte följden. Den omedvetet oaktsamme har varken haft misstanke om följ-

den eller risken, men han borde ha förstått att en viss följd skulle inträffa eller att en viss 

omständighet förelåg. Prövningen av om en person varit omedveten oaktsam består av 

två led: orsaksledet och klandervärdhetsledet. Vid orsaksledet ställs två frågor: (A) vad 

kunde gärningsmannen ha gjort för att komma till insikt? (B) hade gärningsmannen 

förmåga och tillfälle att göra detta? Till sist krävs enligt klandervärdhetsledet att föl-

jande fråga besvaras jakande: (C) kan det begäras av honom att han skulle ha gjort 

det?91 Orsaksledet präglas av det faktiska momentet, medan bedömningen i 

klandervärdhetsledet är uteslutande normativ.92  

 

 

87 Ulväng, Likgiltighet – kan man bevisa en attityd?, s. 649-650 och Ulväng, Likgiltighetsuppsåt, s. 3. 
88 Asp, Uppsåtets nedre gräns – en efterlängrad sequel, s. 395. 
89 Se NJA 2004 s. 176. 
90 Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 314-315. 
91 Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 314-318. 
92 Se om normativt moment ovan under avsnitt 2.2. 
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4.4 Täckningsprincipen 
 

Ett grundläggande krav enligt täckningsprincipen är att brottsrekvisiten enligt det 

tillämpliga straffbudet är täckta av uppsåt eller oaktsamhet.93 Innebörden av täcknings-

principen är att det ska råda full korrespondens mellan brottsbeskrivningens objektiva 

och subjektiva sidor, det vill säga det subjektiva ska täcka det objektiva. 

Brottsrekvisiten kan delas in i olika komponenter, nämligen handling, följder och 

omständigheter. I varje brottsbestämmelse ska de rättfärdigande omständigheterna läsas 

in. Om misshandelsbestämmelsen (BrB 3:5) tas som exempel tillsammans med 

nödvärn, ser detta ut på följande vis: Den som tillfogar annan person kroppsskada, 

sjukdom eller smärta[…] och inte handlar i nödvärn på sätt som beskrivs i BrB 24:l, 

döms för misshandel. De delar som då måste täckas av uppsåt är följande: 
 

Handling: Tillfoga 

Följd: Skada/smärta 

Omständighet: Annan och rättfärdigande omständighet 

 

Uppsåtstäckning av handlingskomponenten är redan uppfyllt i och med att det krävs att 

en handling är kontrollerad och medveten för att utgöra straffrättsligt relevant handling. 

För att ansvar för uppsåtligt brott ska förekomma krävs därför att gärningsmannen har 

uppsåt till ”skada eller smärta” och ”annan”, och att han har uppsåt till att en 

rättfärdigande omständighet inte föreligger.94  

Följden ”skada eller smärta” och omständigheten ”annan” anses vara positiva 

rekvisit. De rättfärdigande omständigheterna utgör däremot negativa rekvisit. Positiva 

och negativa rekvisit behandlas olika vid uppsåtstäckning.  

Vid uppsåtstäckning av positiva rekvisit brister sådan täckning när personen är i vill-

farelse eller okunnighet. Om till exempel en person kastar en sten mot vad han tror är ett 

djur, men råkar vara en människa, är han inte uppsåtlig till rekvisitet ”annan”. Om till 

exempel en person kastar en sten och inte har vetskap om att det kan finnas människor i 

den riktning som stenen kastas, är han inte uppsåtlig till följden. Det förra exemplifierar 

villfarelse och den senare okunnighet. Vid tveksamhet kan täckning anses finnas om 

93 Se NJA 2007 s. 929. 
94 Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 321. 
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förutsättningarna för likgiltighetsuppsåt är uppfyllda. Det voluntativa elementet blir då i 

princip avgörande för att anses ha uppsåt till de positiva rekvisiten.95  

Täckning av negativa rekvisit skiljer sig på så sätt att okunnighet inte leder till upp-

såtsbrist medan villfarelse gör det.96 Tveksamhet behandlas på samma sätt som positiva 

rekvisit, det vill säga gärningsmannens attityd till ifrågavarande omständighet är av-

görande för om uppsåt föreligger.97 Tror någon felaktigt att en nödvärnssituation 

föreligger brister han i uppsåtet.98 Är han däremot okunnig om att nödvärn föreligger är 

BrB 24:1 täckt av uppsåt.  

Det kan i vissa fall endast vara en fråga om hur saken beskrivs för att utgöra brist på 

uppsåtstäckning av positiva eller negativa rekvisit. Ponera följande scenario: 

 
A är övertygad om att B är besatt av en demon. A känner sig hotad av demonen. A berövar livet av B. 

 

A säger vid domstillfället att B, på grund av att demonen tagit över kroppen och sinnet, 

är en demon. Demonen har alltså tagit över kroppen och B har ”gått ur” kroppen. Dom-

stolen kan antingen se detta som att A:s uppsåt brister i rekvisitet ”annan” i mord-

bestämmelsen, eller bedöma saken som att han uppfyller rekvisitet ”annan” men inte 

nödvärn. 

Av ovan kan det utläsas att putativsituationer uppstår när någon är i villfarelse om en 

omständighet som skulle ha gjort handlingen rättfärdigad. Man kan vara i putativt nöd-

värn, putativ nöd, putativt samtycke och så vidare.  

 

4.5 Relevant och irrelevant villfarelse 
 

I doktrinen har man länge arbetat med en tredelning av villfarelse. Det talas om dels 

faktisk villfarelse, dels oegentlig villfarelse, dels egentlig villfarelse. I denna kontext 

används begreppet villfarelse endast om omständigheter som är straffrättsligt relevanta. 

Det spelar till exempel ingen roll om någon misstagit sig om färgen på en bil.99  

95 Se Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 342 och Jareborg, Handling och uppsåt, s. 243. 
96 Agge, Straffrättens allmänna del (3 häfte), s. 356. 
97 Jareborg, Handling och uppsåt, s. 242-243. 
98 Såtillvida vederbörande håller sig inom ramen för vad som är försvarligt. 
99 Där detta inte är relevant, förstås. 
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Faktisk villfarelse handlar om att personen ska ha misstagit sig om de verkliga för-

hållandena, till exempel man tror sig skjuta en älg medan det senare visar sig vara en 

människa.100 Oegentlig rättsvillfarelse rör villfarelse om rättsliga förhållanden, till ex-

empel grannen plockar äpplen, i tron att de tillhör honom, från trädet vars grenar 

sträcker sig in över hans tomt.101 Vid egentlig rättsvillfarelse är man i villfarelse om 

straffrättsliga reglers existens eller deras innehåll, den enskilde tror till exempel felaktigt 

att ett preparat inte är narkotikaklassat. Rättsvillfarelsen måste alltså röra huruvida en 

viss gärning är straffrättsligt rättstridig.102 Denna rättsvillfarelse kallas numera 

straffrättsvillfarelse (BrB 24:9).103  

Den ovan nämnda uppdelningen av villfarelser har kritiserats av bland annat Ja-

reborg, som menar att den inte fyller någon funktion.104 Straffrättsvillfarelse utesluter 

inte uppsåt medan oegentlig och faktisk villfarelse kan göra detta.105 Det är möjligen 

därför mer träffande att tala om relevant och irrelevant villfarelse. Med relevant vill-

farelse avses då endast sådan villfarelse som är relevant för uppsåtstäckning.106 För pu-

tativfiguren är endast relevant villfarelse av betydelse. Huruvida vederbörande har varit 

i villfarelse om lagens innebörd är något som ligger utanför putativfigurens fråge-

ställningar.107 Skillnaden mellan relevant villfarelse och straffrättsvillfarelse är subtil 

och får därför bedömas i det enskilda fallet.  

 

  

100 Borgeke, Straffrättslig villfarelse – en mystisk del av straffrätten?, s. 33-40. 
101 Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 358. Se även NJA 1907 s. 471. 
102 Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 357-358. 
103 Prop. 1993/94:130, s. 50-60. 
104 Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 359. 
105 Se t.ex. Thornstedt, Om rättsvillfarelse, s. 162-163. 
106 Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 359. 
107 SOU 2014:18 s. 42. 
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5 Putativfiguren: förarbeten och doktrin 
 
”The law is accordingly much more cautious in admitting ’defects of will’ than ’defects of knowledge’ as 

qualifying or excluding criminal responsibility.” 

H.L.A. Hart 

 

5.1 Inledning 
 

Putativfiguren består som nämnts av två komponenter: dels en rättfärdigande 

omständighet, dels ska denna vara inbillad. Eftersom det krävs att gärningsmannen har 

inbillat sig måste domstolen först utreda hur det faktiskt förhöll sig. Om domstolen 

finner att händelseförloppet inte innefattade angrepp från brottsoffret, medan 

gärningsmannen gjort sannolikt att han trott sig vara angripen, uppstår något vi kan 

kalla för inbillning. Det rör sig alltså om två bilder av verkligheten som inte 

överensstämmer: domstolens respektive den tilltalades. Är det däremot så att domstolen 

inte har kunnat bevisa händelseförloppet läggs den tilltalades uppfattning till grund för 

bedömningen och putativfiguren berörs ej.108 När den enskildes verklighetsbild inte 

motsvarar domstolens verklighetsbild, kan vi då tala om att den enskilde var i ett 

putativtillstånd. Prövningen av till exempel putativt nödvärn bör bedömas på samma 

sätt som vid faktiskt nödvärn. Domstolen bör alltså ta den tilltalades verklighetsbild för 

given och därefter bedöma den rättfärdigande omständigheten på samma sätt som om 

den rättfärdigande omständigheten verkligen hade förelegat.  

Det är dock inte självklart att prövning av putativtillstånd ska ske på detta vis.  I vissa 

straffrättsordningar döms gärningsmannen för uppsåtligt brott om det har varit our-

säktligt att inbilla sig. Resultatet av detta blir att gärningsmannens missuppfattning 

måste hålla viss ”standard” för att ansvar för uppsåtligt brott ska vara uteslutet.109 Om 

ett sådant krav finns i putativfiguren i svensk rätt diskuteras närmare nedan. I det föl-

jande redogörs för och diskuteras putativfiguren genom förarbeten och doktrin. 

108 Se exempelvis NJA 2009 s. 234. 
109 Se t.ex. Frände, Allmän straffrätt, s. 192. 
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5.2 Förarbeten 
 

Förarbetena till både SL och BrB har hållit en fast linje gällande putativfiguren och dess 

prövning. I SOU 1934:56 lades ett förslag om att putativfiguren skulle kodifieras, men 

det kom inte att lagfästas. Förslaget löd:110 

 
”Ville han ej sådant våld göra, eller trodde han på grund av omständigheterna sådan fara å färde vara, 

att han ägde det våld öva, må straff för uppsåtlig gärning ej ådömas.” 

 

Denna bestämmelse skulle innebära att om någon trott att han hade rätt att utöva våld 

mot någon annan skulle han kunna frias från uppsåtligt brott. Om missuppfattningen 

dock ansågs vara oursäktlig kunde denne fällas för oaktsamhetsbrott.111 Hade det varit 

ursäktligt av gärningsmannen att tro att förhållandena varit sådana att han befann sig i 

till exempel nödvärnssituation skulle gärningsmannen frias. 

Putativfiguren diskuterades även av FSK. Där sades, i anslutning till nöd, att ansvar 

för uppsåtligt brott är uteslutet om det utifrån hans verklighetsbild är försvarligt att vidta 

den straffbelagda gärningen. Ansvar för uppsåtligt brott är uteslutet även om misstaget 

var oursäktligt. Ansvar för oaktsamhetsbrott träder däremot in om misstaget var our-

säktligt.112 Kommittén lade fram ett förslag för excessparagrafen, som skulle innebära 

att excessbestämmelsen skulle kunna åberopas även av den som har varit i putativ-

situation.113 Det var alltså inget lagfästande av putativfiguren som sådan, utan endast ett 

förtydligande av att excessbestämmelsen gäller även den som har varit i putativtillstånd: 

 
”Har någon i fall som avses i 1-5 §§ detta kapitel eller i 10 § polislagen (1984:387) gjort mer än vad 

som är medgivet skall han likväl vara fri från ansvar, om omständigheterna var sådana att han svår-

ligen kunde besinna sig. Motsvarande skall gälla den som trodde att han var i en situation som avses i 

nämnda paragrafer.” 

 

110 SOU 1934:56 s. 5. Se även SOU 1923:9 s. 11. 
111 SOU 1934:56 s. 69. 
112 SOU 1988:7 s. 82. 
113 SOU 1988:7 s. 24-25 och 147. 

29 
 
 

 

                                                 



Remissinstanserna114 uttryckte sitt missnöje och hade liknande kritik, i förhållande till 

varandra, mot förslaget. Den gemensamma nämnaren för yttrandena var ett förslag på 

tillägg. Tillägget innebar att den tilltalade måste ha befogad anledning att uppfatta si-

tuationen på det sätt han gjorde för att vara fri från uppsåtligt brott. Domstolsverket ta-

lade om att den tilltalade ”måste ha grundad anledning att anta”, Föreningen Sveriges 

Åklagare menade att den tilltalade ”måste ha fog för sin uppfattning” och Riksåklagaren 

talade också om ”fog”-krav. Meningsskiljaktigheter rådde även kring om FSK:s förslag 

redan var en del av gällande rätt. Dessa yttranden visade att putativfiguren låg i en grå-

zon ifråga om både dess existens och vad prövningen innefattade.  

FSK:s utredning utmynnade i en proposition. Regeringen menade att skäl kunde an-

föras till putativfigurens existens i svensk rätt men att den osäkerhet som rådde borde 

undanröjas. Därför godtogs FSK:s förslag i sak men formulering blev annorlunda.115 

Trots nämnda uttalande fick putativfiguren en, något, undangömd plats i excess-

bestämmelsen:116 

 
”Om någon i fall där 1-5 §§ detta kapitel eller 10 § polislagen (1984:387) är tillämplig har gjort mer 

än vad som är medgivet, skall han ändå vara fri från ansvar, om omständigheterna var sådana att han 

svårligen kunde besinna sig.” 

 

Lokutionen ”är tillämplig” lades till för att visa att excess gäller även den som är i pu-

tativtillstånd. Regeringens formulering innebar att när gärningsmannen är i putativ nöd 

då är BrB 24:4 tillämplig och därmed även excessbestämmelsen.  

Det är oklart vad remissinstanserna syftade på när de föreslog ett ”fog”-krav. Ett så-

dant krav kan nämligen ha en process- och straffrättslig innebörd. Den processrättsliga 

innebörden handlar om att den tilltalade måste kunna bli trodd, han måste kunna påvisa 

omständigheter som talar för att han faktiskt varit i putativtillstånd. Gällande den straff-

rättsliga innebörden medför kravet på ”fog” att även om vi tror på att han har varit i 

putativtillstånd, så är det oaktsamt av honom att tro något sådant. Han borde med andra 

ord veta bättre. Regeringen tog avstånd från ett straffrättsligt ”fog”-krav, men väl-

komnade det processrättsliga kravet. Det ansågs svårt för regeringen att förena det 

114 Remissinstansernas yttrande är inte försedda med diarienummer och kan därför inte hänvisas till. 
Yttrandena har hämtats från Riksarkivet. 
115 Prop. 1993/94:130 s. 46-47. 
116 Prop. 1993/94:130 s. 7. 

30 
 
 

 

                                                 



straffrättsliga ”fog”-kravet med gällande principer för uppsåtsbedömning. Täcknings-

principen sades gälla även de rättfärdigande omständigheterna:117 

 
”Detta innebär att den som begått en gärning måste - om det är fråga om ett uppsåtligt brott - ha haft 

insikt bl.a. om att det inte varit fråga om en nödvärnssituation för att han skall kunna straffas. Trodde 

han, ehuru felaktigt, att ett brottsligt angrepp var överhängande är den gärning som han begick fri från 

ansvar om hans handlande i förhållande till den inbillade situationen inte var uppenbart oförsvarlig.” 

 

Straffrättsligt ”fog”-krav är alltså helt uteslutet från putativfiguren. Om någon som 

handlat i putativtillstånd gjort mer än vad som tillåtits, enligt försvarlighets-

bedömningen, ska han dömas för uppsåtligt brott. Försvarlighetsrekvisiten i de 

rättfärdigande omständigheterna har uttryckligen gjorts objektiva.118 Detta torde 

innebära att ingen subjektiv täckning krävs för försvarlighetsrekvisitet. Bedömningen av 

försvarligheten är alltså en sedvanlig bedömning, samma bedömning som görs i 

situationer där det skulle faktiskt förelegat en nödsituation. Det enda skillnaden är att 

domstolen måste utgå från gärningsmannens verklighetsbild. Om gärningsmannen 

däremot håller sig inom vad som är försvarligt kan han dömas för oaktsamhetsbrott, om 

domstolen finner honom vara oaktsam att inbilla sig.119  

”Fog”-kravet är dock inte främmande för putativfiguren. I finsk rätt stadgas:120  

 
”Om en gärning inte har en i 4–6 § avsedd ansvarsfrihetsgrund men gärningssituationen, sådan 

gärningsmannen med fog uppfattade den, hade varit förknippad med en sådan grund, bestraffas han 

eller hon inte för ett uppsåtligt brott. Ansvar för ett oaktsamhetsbrott kan dock komma i fråga enligt 

bestämmelserna om straffbar oaktsamhet.”121 

 

Att lokutionen ”med fog” tillagts beror på att inte alla villfarelser ska leda till ansvars-

frihet, utan endast dem som på något sätt kan förklaras eller försvaras rationellt. Varken 

skuld- eller uppsåtsprinciper ansågs beröras av ”fog”-tillägget.122 

117 Prop. 1993/94:130 s. 47. 
118 NJA II 1962 s. 344-345 och 357-360. 
119 SOU 1988:7 s. 87. 
120 Strafflag (19.12.1889/39) 4:3. 
121 Min kurs. 
122 RP 44/2002 rd, s. 111. 
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 En schematisk uppställning av putativprövningen, enligt förarbetena, kan se ut 

som följer: 

 

(1) Skulle A:s verklighetsbild123 ge nöd(värns)rätt?  

 

 

 

 

(2) Utifrån A:s verklighetsbild, agerade han inte (uppenbart) oförsvarligt? 

 

 

 

 

(3) Var det oaktsamt av A att missuppfatta situationen på det sättet han gjorde? 

 

 

 
 

 

Frågan inställer sig hur en putativprövning med straffrättsligt ”fog”-krav skulle ha sett 

ut. Detta diskuteras närmare under nästa avsnitt. 

 

5.3 Doktrin 
 

Den doktrinära hållningen kring putativfiguren har i princip varit oförändrad sedan 1864 

års strafflag. Putativprövningen var tänkt att fungera på samma sätt som visats ovan.124 

Vid BrB:s ikraftträdande dök dock en ny uppfattning fram i den första kommentaren till 

BrB. Uppfattningen företräddes av Strahl och Beckman. Den kom att kritiseras av både 

Jareborg och Thornstedt. När denna nya uppfattning dök fram var inte brottsbegreppet 

123 Missuppfattning av verkligheten. 
124 Se t.ex. Hagströmer, Svensk straffrätt, s. 205-206. 

Om ja: putativsituation föreligger 

och prövningen ska fortsättas. 

Om nej: putativsituation föreligger 

inte och en vanlig uppsåtsprövning 

får göras. 

Om ja: ansvar för uppsåtligt brott är 

uteslutet. 

Om ja: ansvar för oaktsamt 

brott föreligger. 

Om nej: prövning av putativexcess 

ska göras (utelämnas här). 

Om nej: ansvar för oaktsamt brott är 

uteslutet. 

32 
 
 

 

                                                 



lika klart kartlagt som det är idag. Mycket av diskussionerna som uppstod med 

anledning av den nya uppfattningen bör läsas med hänsyn till den tid då de fördes.  

Denna nya uppfattning innebar att försvarlighetsrekvisitet hade två funktioner: den 

fungerade dels som en intresseavvägning, dels som ett culparekvisit.125 Som exempel 

anfördes att en person felaktigt trott att brand uppstått och brutit sig in i grannens hus 

för att ta eldsläckningsredskap. För att denna person ska gå fri från uppsåtligt brott 

krävs att hans misstag inte varit oaktsamt. Om han borde till exempel ha förvissat sig 

om att brand verkligen uppstått innan han vidtog sin straffbelagda gärning så har han 

förfarit oaktsamt och ska dömas för skadegörelse. Han frikänns inte från uppsåtligt 

brott, trots sin uppsåtsbrist. Ordet oförsvarlig bedöms alltså vara ett predikat till gärning 

och villfarelse.126 Försvarlighetsrekvisitet är enligt dagens synsätt endast en 

intresseavvägning, där angrepp och motangrepp bedöms efter objektiva kriterier.  

Vid nödvärn gäller att han ska ha missuppfattat situationen på ett sätt som kan anses 

vara uppenbart oförsvarligt, för att den ska kunna dömas för uppsåtligt brott. Detta 

innebär att han ska vara närmast grovt oaktsam. Detta synsätts praktiska betydelse vid 

putativt nödvärn är liten, eftersom missuppfattningar som är uppenbart oförsvarliga 

troligen kommer, enligt Jareborg, att avvisas på bevisrättsliga grunder.127 Det bör dock 

framhållas att den nya lärans essens inte ligger i att försvarlighetsrekvisitet skiljer sig 

mellan putativt nödvärn och nöd, utan att någon som varit oaktsam hålls ansvarig för 

uppsåtligt brott. Exempelvis upprätthåller inte Lernestedt denna skillnad mellan 

nödvärn och nöd när han beskriver den nya uppfattningen.128 Denna uppfattning har 

kommit att få namnet ”den nya läran”. Uppställningen som gjorts under avsnitt 5.2 visar 

den ”den äldre läran”.129   

Den nya läran medför svåröverskådliga konsekvenser för oaktsamhetsbrotten. Frågan 

blir om gärningsmannen i putativtillstånd överhuvudtaget kan dömas för oaktsam-

hetsbrott, eftersom oaktsamhetsbedömningen leder till ansvar för uppsåtligt brott. 

Gällande oaktsamhetsbrott anförs som exempel att någon, som faktiskt är angripen, tar 

upp ett gevär och felaktigt tror att det är oladdat, för att avvärja sig mot angreppet. Ett 

skott brinner av och dödar angriparen. Det krävs, enligt den nya läran, att det var upp-

125 Beckman och Strahl, m.fl., Brottsbalken jämte förklaringar, s. 597 (1 uppl.). 
126 Jareborg, Putativ nöd, s. 319. 
127 Jareborg, Putativ nöd, s. 322. 
128 Lernestedt, Putativa farhågor, s. 570. 
129 Jareborg, Putativ nöd, s. 303-305. 
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enbart oförsvarligt (grovt oaktsamt) av honom att tro att geväret var oladdat, för att han 

ska kunna dömas för vållande till annans död.130 Försvarlighetsrekvisitet i BrB 24:1 

ersätter oaktsamhetsrekvisitet i straffbuden; för vållande till annans död krävs det, enligt 

brottsbeskrivningen, endast normal oaktsamhet medan den nya läran kräver grovt oakt-

samhet.  

Frågan kvarstår: vad gäller vid putativtillstånd angående oaktsamhetsbrott? Jareborg 

menar att konsekvensen av detta, om den nya läran skulle gälla, är att det även för den 

som missuppfattat situationen och trott sig vara angripen ska krävas att han varit grovt 

oaktsam i förhållande till samtliga rekvisit, för att han ska kunna dömas för oaktsam-

hetsbrott. Samtidigt menar Jareborg att den nya läran inte behöver få sådana konsekven-

ser, det ska gå att begränsa kravet på grov oaktsamhet till att endast gälla i förhållande 

till nödvärnssituationen.131 Med Jareborgs synsätt ska ytterligare en oaktsamhets-

bedömning göras i förhållande till oaktsamhetsbrott. Detta är dock en slutsats som 

knappast kan sägas framgå av kommentaren till BrB (1 och 2 uppl.). Företrädarna för 

kommentaren till BrB är snarare ”tysta” om huruvida sådan prövning ska ingå i den nya 

läran. På grund av detta skulle man kunna tänka sig följande alternativ beträffande den 

nya läran: 

 

(1) Ansvar för oaktsamhetsbrott kan inte komma ifråga. Därför ska ingen oaktsamhets-

bedömning göras i förhållande till oaktsamhetsbrott. 

(2) Ansvar för oaktsamhetsbrott kommer ifråga, om gärningsmannens missuppfattning 

varit oaktsam.  

(3) Ansvar för oaktsamhetsbrott kommer ifråga så fort man har konstaterat att missupp-

fattningen inte varit (uppenbart) oförsvarlig. 

 

Det sistnämnda alternativet (3) är helt uteslutet. I kommentaren till BrB tas som ex-

empel att någon, som felaktigt tror att nödsituation föreligger, begår skadegörelse. Det 

sägs att här krävs att hans missuppfattning varit försvarlig för att ansvarsfrihet ska in-

träda.132 Detta kan tolkas som att både alternativen (2) och (3) faller bort. Så är dock 

inte fallet. Exemplet rör skadegörelse, och när detta skrevs fanns (och finns) inget 

130 Beckman och Strahl, m.fl., Brottsbalken jämte förklaringar, s. 597-598 (1 uppl.), 603 (2 uppl.). 
131 Jareborg, Putativ nöd, s. 322. 
132 Beckman och Strahl, m.fl., Brottsbalken jämte förklaringar, s. 602 (2 uppl.). 
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oaktsamhetsbrott för sådan gärning. Det går att utläsa av exemplet att den nya läran inte 

avser en ordning som i alternativ (3). Det är dock oklart vilken ordning av (1) eller (2) 

som är tänkt. Eftersom det inte framgår att en oaktsamhetsprövning ska ske i 

förhållande till oaktsamhetsbrott har detta tolkats som att en sådan bedömning inte alls 

görs, det vill säga alternativ (1).133 Skäl för denna ståndpunkt är skälen emot alternativ 

(2), det vill säga att det skulle verka konstlat att behöva göra två 

oaktsamhetsbedömningar rörande samma omständighet och samtidigt komma fram till 

olika slutsatser.134 Alternativ (2) är, trots detta, inte främmande för putativfiguren.  

Under föregående avsnitt nämndes ”fog”-kravet, som remissinstansera till FSK ville 

införa i anslutning till putativexcessens lagfästande, och som numera finns i finsk rätt. 

Det var oklart om kravet skulle ha process- eller straffrättslig innebörd. Om ”fog”-

kravet ska anses ha processrättslig betydelse, innebär detta att inte alla putativ-

invändningar förtjänar tilltro. Som argument emot att remissinstanserna menat detta kan 

anföras att detta redan gäller och behöver inte finnas där vid utformande av ”putativ-

bestämmelsen”. Om kravet ska finnas där, har den ingen funktion, förutom kanske av 

att upprepa, förtydliga eller inskärpa vad som annars gäller.135 I konsekvensens namn 

bör detta ske vid alla ansvarsfrihetsgrunder som upptas i BrB 24 kap. Kravet torde där-

för snarare ha en straffrättslig innebörd.  

Precis som försvarlighetsrekvisitet i den nya läran innebär det straffrättsliga ”fog”-

kravet att ett slags oaktsamhetsprövning görs i förhållande till uppsåtliga brott.136 För att 

ansvar för uppsåtligt brott ska uteslutas krävs att villfarelsen inte saknar fog för sig. Frå-

gan man ska ställa sig är om gärningsmannen borde ha handlat annorlunda.137 FSK:s 

remissinstanser talar inte om någon oaktsamhetsbedömning efter ”fog”-kravet. Det kan 

dock spekuleras i att de har tänkt sig att den äldre läran ska få stå med ett undantag; ett 

inskjutande av ”fog”-krav. På så vis skulle detta utmynna i två oaktsamhets-

bedömningar, den ena i förhållande till uppsåtligt brott och den andra i förhållande till 

oaktsamhetsbrott. Så synes fallet vara i finsk rätt: ”Om villfarelsen anses sakna fog för 

sig skall gärningsmannen dömas för ett uppsåtligt brott. Trots att gärningsmannen inte 

straffas för ett uppsåtligt brott kan ansvar för oaktsamt brott dock följa enligt SL 4:3 in 

133 Lernestedt, Putativa farhågor, s. 570. 
134 Jfr Lernestedt, Putativa farhågor, s. 576.  
135 Jfr Lernestedt, Putativa farhågor, s. 575. 
136 Lernestedt, Putativa farhågor, s. 575. 
137 Frände, Allmän straffrätt, s. 192. 
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fine”.138 Denna finska, och kanske även remissinstansernas, putativfigur (hädanefter 

”fog”-läran) skiljer sig alltså från den nya läran, enligt vilken ingen ytterligare oaktsam-

hetsbedömning görs.  

Innan för- och nackdelar av den nya läran och ”fog”-läran diskuteras, bör en upp-

ställning av dessa ske. En schematisk uppställning av ”fog”-läran kan se ut som föl-

jer:139 

 

(1) Skulle A:s  verklighetsbild140 ge nödvärnsrätt? 

 

 

 

 

 

(2)  Utifrån A:s verklighetsbild, agerade han inte (uppenbart) oförsvarligt? 

 

 

 

(3)  Var det oaktsamt (I) av A att missuppfatta situationen på det sättet han gjorde? 

 

 

 

 

(4) Var det oaktsamt (II) av A att missuppfatta situationen på det sättet han gjorde? 

 

 

 

 

 

 

138 Frände, Allmän straffrätt, s. 192. 
139 Jareborg, Putativ nöd, s. 318-321 och Lernestedt, Putativa farhågor, s. 576. 
140 Missuppfattning av verkligheten. 

Om ja: putativprövningen fortsätter. 

Om ja: ansvar för uppsåtligt 

brott föreligger. 

Om nej: döms för uppsåtligt brott. 

Om nej: prövningen fortsätter.  
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Om ja: putativsituation föreligger 

och prövningen ska fortsättas. 

Om nej: putativsituation föreligger 

inte och en vanlig uppsåtsprövning 

får göras. 

Om ja: ansvar för oaktsamt 

brott föreligger. 

Om nej: ansvar för oaktsamt 

brott uteslutet. 

                                                 



Den nya läran kan schematiskt uppställas på följande vis:141 

 

(1) Skulle A:s  verklighetsbild142 ge nödvärnsrätt? 

 

 

 

 

(2)  Utifrån A:s verklighetsbild, agerade han inte (uppenbart) oförsvarligt? 

 

 

 

(3)  Var det oaktsamt av A att missuppfatta situationen på det sättet han gjorde? 

 

 

 

 

Generellt kan sägas att både den nya läran och ”fog”-läran leder till en strängare be-

dömning än den äldre läran och, vid icke kriminaliserade oaktsamma gärningar, en 

utvidgning av det straffbelagda området.143 Både principiella och systematiska skäl kan 

anföras emot ett krav på aktsam villfarelse. Principiellt bör framhållas att det ligger 

utanför ett naturligt betraktelsesätt att den som gjort sig skyldig till endast oaktsamhet 

döms för uppsåtligt brott.144  Strävan efter ”sann” klandervärdhet skjuts med denna 

metod i bakgrunden och respekten för konformitets- och skuldprinciperna är låg. 

Överväganden som är framåtblickande blir alltså avgörande för om någon begått ett 

uppsåtligt brott. Man kan fråga sig på vilket sätt den nya läran och ”fog”-läran har 

berättigats. Gällande den nya läran bestod berättigandet i en felaktig tolkning av 

ansvarsfrihetsgrunderna.145 Den finska lagstiftaren menar att ”[a]vgränsningens 

funktion är framför allt att förhindra ansvarsfrihet i fall där gärningsmannens felaktiga 

141 Jareborg, Putativ nöd, s. 318-321 och Lernestedt, Putativa farhågor, s. 570. 
142 Missuppfattning av verkligheten. 
143 Jareborg, Putativ nöd, s. 321. 
144 Thornstedt, Litteratur, s. 127.  
145 Beckman och Strahl, m.fl., Brottsbalken jämte förklaringar, s. 597 (1 uppl.), 602 (2 uppl.). 

Om ja: putativprövningen fortsätter. 

Om ja: ansvar för uppsåtligt 

brott föreligger. 

Om nej: döms för uppsåtligt brott. 

Om nej: ansvarsfrihet träder in. 
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Om ja: putativsituation föreligger 

och prövningen ska fortsättas. 

Om nej: putativsituation föreligger 

inte och en vanlig uppsåtsprövning 

får göras. 

                                                 



uppfattningar inte på något sätt kan förklaras eller försvaras rationellt”.146 Detta kan 

tolkas som att samhället endast kan acceptera villfarelser som är rimliga; orimliga 

villfarelser sållas bort.147 En bedömning av sådant slag bör inte accepteras. Om 

straffrätten har ”sann” klandervärdhet som ledstjärna, bör personen dömas efter den 

skuld han gör sig skyldig till. Detta innebär att en oaktsamhetsprövning i förhållande till 

uppsåtligt brott inte bör förekomma. Annars objektiviseras villfarelsen och bedöms inte 

utifrån gärningsmannens tro i situationen, utan utifrån vad han borde tro i situationen. 

Måttstockar, i fråga om vilka villfarelser som bör accepteras, bör endast finnas i 

förhållande till oaktsamhetsbrott, och även där bör de ligga nära den specifike 

tilltalade.148 Vid sökande efter ”sann” klandervärdhet och när denna är funnen fyller 

detta en ansvarsbegränsande funktion.149 Den nya läran och ”fog”-läran innebär snarare 

tvärtom en utvidgning av ansvaret: den enskilde straffas för något som denne inte har 

gjort sig skyldig till. Det är en framåtblickande och beteendestyrande putativfigur som 

rimmar väl med de preventiva tendenser i straffrätten som på senare tid uppstått.150 

Gärningsmannens skuld hittas vid bakåtblickande sökningar, och det som upptäcks där 

ska ligga till grund för bedömandet av det personliga ansvaret.151 Den äldre läran, till 

skillnad från nämnda läror, uppfyller konformitets- och skuldprinciperna. 

De systematiska skälen emot den nya läran eller en ”fog”-lära bygger på att endast 

när uppsåtet är av viss kvalité, välgrundat, kan det anses brista i täckning. Enligt 

täckningsprincipen ställs inga krav på en välgrundad ”tro”. Att täckning av rättfärdigade 

omständigheter skulle skilja sig från täckning av straffbudens rekvisit förefaller 

märkligt, om inte inkonsekvent. Det finns dessutom inga skäl till denna inkonsekvens.  

Än mer onaturligt förefaller det att två oaktsamhetsprövningar behöver göras i för-

hållande till samma sak - missuppfattningen. Prövningarna innebär då att den tilltalade 

fälls antingen för uppsåtligt brott eller oaktsamhetsbrott. Det går att finna olika synsätt 

ifråga om hur oaktsamhetsbedömningarna ska skiljas från varandra. Det ena synsättet är 

att endast grovt oaktsamma missuppfattningar kan ge ansvar för uppsåtligt brott.152 Om 

146 RP 44 2002 rd, s. 111. 
147 Lernestedt, Putativa farhågor, s. 573. 
148 Lernestedt, Dit och tillbaka igen, s. 110. 
149 Jareborg, Determinism och ansvar, i Straffrättsideologiska fragment, s. 235-236.  
150 Se Asp, Går det att se en internationell trend? – om preventionismen i den moderna straffrätten, s. 69-
82.  
151 Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 31. 
152 Jfr ovan vad som sades om den nya läran gällande rekvisitet ”uppenbart oförsvarligt”. 
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gärningsmannen inte varit grovt oaktsam, kan ansvar för oaktsamhetsbrott föreligga om 

den tilltalade varit ”normalt” oaktsam. En invändning mot detta synsätt kan vara, som 

nämnts, att grovt oaktsamma missuppfattningar inte kommer att ha straffrättslig praktisk 

betydelse. Domstolen kommer troligen att se sådana invändningar som icke förtjänta av 

tilltro.153 Skillnaden mellan den första och andra oaktsamhetsbedömningen torde därför 

vara en annan.  

Det andra synsättet är att oaktsamhetsbedömningarna skiljs åt genom två moment, 

där det ena momentet, första oaktsamhetsbedömningen, präglas av rent normativa över-

väganden och det andra momentet, andra oaktsamhetsbedömningen, präglas av mera 

sammanhangsstyrda överväganden. Det normativa momentet hänför sig då till si-

tuationer där villfarelser inte får finnas eller existera. Genom detta moment kan vill-

farelser sållas helt utifrån framåtblickande och ”objektiviserade” överväganden. Dom-

stolen kan vid sådana situationer, där den anser att villfarelser inte bör accepteras, ar-

gumentera för detta inom putativfiguren. Om denna prövning inte fanns skulle dom-

stolen, om man accepterar att sådana normativa överväganden ska göras, nödgas att 

göra undantag från putativfiguren. Detta kan te sig inkonsekvent eller åtminstone god-

tyckligt.154 Det andra momentet innebär däremot att hänsyn tas till gärningsmannen och 

vad som rimligen kan krävas av honom, med dennes styrkor och svagheter. Här beaktas 

bland annat de svårigheter som den särskilda situationen medför för just den individen. 

Prövningen är mera ”subjektiviserad” och individualiserad, den ligger så att säga nära 

den specifike tiltalade.155  

Redogörelsen ovan avser endast att påvisa de olika perspektiv som skulle kunna an-

föras. Hur det än förhåller sig med dessa oaktsamhetsprövningar är en sak klar: de 

grundläggande straffrättsliga principerna respekteras inte fullt ut.  

Den nya läran utgjorde en del av kommentaren till BrB i både första och andra upp-

lagan. Efter kritik från Jareborg och Thornstedt frångick Beckman och Strahl sin upp-

fattning om putativprövingen i den tredje upplagan av kommentaren till BrB.156 Enighet 

råder därför i doktrinen om hur prövningen ska gå till, den äldre läran vann striden. 

153 Jareborg, Putativ nöd, s. 322. 
154 Jfr NJA 1993 s. 128 nedan under avsnitt 6.3.3.  
155 Se Lernestedt, Putativa farhågor, s. 575-576. 
156 Se Beckman och Strahl, m.fl., Brottsbalken jämte förklaringar, s. 596-599 (1 uppl.), 600-604 (2 uppl.) 
och 611 (3 uppl.). För Jareborgs kritik se Jareborg, Putativ nöd, s. 303-323. 
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Trots enighet i både doktrin och förarbeten kring putativprövningen visar rättspraxis en 

annan sida, vilket redogörs och diskuteras i följande kapitel.  
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6 Putativfiguren: rättstillämpning 
 
”Den immunologiska organiserade världen har en särskild topologi. Den präglas av gränser, övergångar 

och trösklar, av staket, diken och murar.” 

Byung-Chul Han 

 

6.1 Inledning 
 

Det kan möjligen sägas att striden är över på det doktrinära planet mellan den äldre och 

nya läran, men att det förhåller sig annorlunda i rättspraxis.157 I rättspraxis finner vi 

andra strider, andra frågor som inte är så självklara som de tycks vara i förarbeten och 

doktrin. Vad gärningsmannen uppfattat av situationen kan vara svårt att utröna, och att 

göra en putativprövning möter därför stora svårigheter. Putativprövningens praktiska 

del präglas av gränser, övergångar och trösklar, av staket, diken och murar. 

I detta avsnitt diskuteras putativprövningens alla komponenter. Varje rättsfall ger 

upphov till olika frågor. Diskussionen av rättsfall har både ett vara- och ett böra- 

perspektiv. I vissa fall har putativfrågan inte berörts alls, trots att den enligt min mening 

borde ha berörts.  

Rättsfallen har delats in i olika avsnitt. Varje avsnitt behandlar olika problem som 

uppkommer vid tillämpning av putativfiguren. Det bör framhållas att sorteringen av 

rättsfallen inte är given och alltså kan göras annorlunda. Det är dock enligt min mening 

viktigt att göra en uppdelning. Den uppdelning som har gjorts fyller två funktioner: den 

ena är att visa vad diskussionen i rättsfallen berör eller borde beröra och den andra är att 

göra genomgången av rättsfallen mer pedagogisk. Alternativet hade varit att rada upp 

rättsfallen efter varandra, vilket troligen skulle försvåra läsningen. Dispositionen i detta 

kapitel ser därför ut på följande vis. Avsnitt 6.2 behandlar frågan om villfarelsen är 

relevant för uppsåtstäckning; om så är fallet bör putativfrågan behandlas. Avsnitt 6.3 

belyser ”fog”-kravet i rättstillämpningen och sista avsnittet berör frågan om försvarlig-

hetsbedömningen i putativfiguren.  

 

157 Lernestedt, Putativa farhågor, s. 569. 
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6.2 Relevant villfarelse och straffrättsvillfarelse 
 

6.2.1 NJA 1979 s. 335 

Målet NJA 1979 s. 335 rörde två makar, Cecille och Luis, som hade flytt från Argentina 

till Sverige för att söka skydd. För att resa in till Sverige hade de använt falska pass, och 

de kom därför att åtalas för brukande av falsk urkund (BrB 14:10). TR:n fann att 

makarna inte hade agerat oförsvarligt och kunde frias på grund av nöd. HovR:n menade 

däremot att makarna skulle dömas med hänsyn till att omständigheterna inte varit 

sådana att de kunde anses ha handlat i nöd. Minoriteten i HovR:n bedömde att 

omständigheterna visserligen inte uppfyllde kravet på nöd enligt nödbestämmelsen, men 

makarna hade fog att tro att de gjorde detta. Därför menade minoriteten att åtalet skulle 

ogillas.  

HD godtog att makarna riskerade förföljelse om de hade återsänts till Argentina. 

Domstolen fann att nödbestämmelsen inte kunde tolkas på sådant sätt att den bereder 

starkare skydd än det som tillkommer utlänningar enligt utlänningslagen, i vad den sär-

skilt är inriktad på deras nödställda situation. HD fastställde därför HovR:s domslut.158  

Det har av FSK anmärkts att putativ nöd borde ha prövats.159 Enligt FSK kunde ma-

karna friats om de hade en helt annan uppfattning om hur svensk rätt fungerar.160 

Resonemangen är något svårbegripliga. Hade makarna trott att nödrätt, genom tolkning 

av nödbestämmelsen, förelåg i denna situation skulle det snarare vara fråga om straff-

rättsvillfarelse, och sådan villfarelse är, som nämnts, irrelevant för uppsåtstäckning och 

därmed putativfiguren. FSK:s ståndpunkt påminner om den som minoriteten i HovR 

hade. Minoritetens ståndpunkt verkar vid en tolkning av ordalydelsen handla om en 

prövning av straffrättsvillfarelse, precis som FSK:s uttalande. FSK talar uttryckligen om 

putativfiguren, minoriteten nämner inte denna. Det får dock antas att minoriteten inte 

berör straffrättsvillfarelse161 eftersom det kan förväntas att detta skulle ha upptagits i 

domskälen.  

Om situationen för makarna skulle beskrivas på så sätt som minoriteten gjort är det 

möjligt att tänka i putativa termer. De tilltalade hade antagit att om de genast förklarat 

158 Se även NJA 1982 s. 621 där fallet rörde något helt annat, men principen densamma. 
159 SOU 1988:7 s. 87-88. Se även Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 342. 
160 SOU 1988:7 s. 88. 
161 Förr kallades det för egentlig rättsvillfarelse. 
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sig sakna pass eller röjt passens oäkthet skulle de omedelbart avvisas, till en plats där de 

kunde utsättas för politisk förföljelse av svår beskaffenhet. Makarna använde sig av 

falska pass eftersom deras liv ”stod på spel”. I deras ögon var saken klar: Fara hotade de 

deras och deras dotters liv och hälsa. Hotbilden fanns där genomgående.  

I grund och botten har makarna varit i villfarelse om lagens bestämmelser. Vill-

farelsen rör dock inte de straffrättsliga bestämmelserna, utan de migrationsrättsliga. 

Fråga är då om villfarelsen är relevant för uppsåtstäckning. För straffrättsvillfarelse 

krävs, som nämnts, att villfarelse rör gärningens tillåtlighet. Här har dock villfarelsen 

gällt utlänningslagens reglers innebörd, och inte någon specifik bestämmelse däri utan 

förfarandet gällande flyktingar i stort. Mot bakgrund av ovan borde putativ nöd ha prö-

vats. Om sådan prövning hade gjorts inställer sig frågan hur denna skulle gå till. Om 

missuppfattningen skulle tillåtas vara relevant för nödbestämmelsen hade frågan varit 

avhängig försvarlighetsbedömningen. Vid en försvarlighetsbedömning, menar jag, 

borde det, så som TR:n fann, ha ansetts försvarligt att vidta den straffbelagda gärningen. 

Intresset av att freda sig själv från svår politisk förföljelse bör anses vara större än att 

undvika att inte vidta den straffbelagda gärningen. Mot bakgrund av det sagda borde 

makarna ha friats, då de befunnit sig i putativ nöd. 

 

6.2.2 NJA 1990 s. 370 

I NJA 1990 s. 370 var fråga om vad som hade orsakat dödens inträde. Jouni hade 

försökt våldta Viola när de satt i bilen. Viola råkade i panik och skrek allt högre. I nöd-

värn tog Viola ett strupgrepp om Jouni och höll det tills han föll ihop. Därefter släpade 

hon ut Jouni och band honom med några snören och hällde bensin över kroppen som 

hon därefter antände. I HD gjorde åklagaren gällande att Viola hade berövat Jouni livet 

genom att strypa med hjälp av strupgrepp, att strypa med hjälp av lina som stramats åt 

om halsen eller att bränna honom. Åklagaren gjorde gällande att Viola hade begått 

gärningarna uppsåtligen, alternativt av oaktsamhet. HD framförde att omständigheterna 

inte var sådana att hennes uppgifter i några väsentliga hänseenden var vederlagda. Vid 

oklarheter skulle den version som framstod som lindrigast för henne läggas till grund 

för den straffrättsliga bedömningen. HD fann att Violas nödvärnsrätt, när hon tog ett 

strupgrepp, upphörde när Jouni blev medvetslös. Om man skulle utgå från att Viola höll 

kvar strupgreppet efter att han blivit medvetslös skulle hon kunna fällas för mord för att 
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hon haft eventuellt uppsåt att ta livet av honom. HD avfärdade en invändning om att 

Viola skulle ha hållit kvar strupgreppet även efter det att Jouni blev medvetslös, 

eftersom det skulle leda till en strängare bedömning. Domstolen fann att det var 

förmånligast att betrakta händelsen på så vis att Viola släppt strupgreppet så fort Jouni 

blivit medvetslös och antänt honom i tron om att han redan var död. Hon kom att fällas 

för vållande till annans död för att hon oaktsamt trott att Jouni varit död vid antändande 

av kroppen. 

Bedömningen av vad som är förmånligast för Viola innefattar olika moment av vad 

hon uppfattade och vad som får anses vara dödsorsaken. HD:s bedömning är inte helt 

övertygande. Om vi utgår från att Viola dödat Jouni genom ett mer långvarigt strup-

grepp skulle hon sakna nödvärnsrätt när Jouni blev medvetslös. Hon fortsatte hålla ett 

strupgrepp tills döden inträffade. Frågan inställer sig om inte Viola borde anses ha varit 

i putativt nödvärn från det att Jouni blev medvetslös till dess att döden inträffade. Viola 

påstod att hon släppte strupgreppet så fort hon misstänkte att Jouni förlorat med-

vetandet, dock kan han ha förlorat medvetandet tidigare. Om vi därför utgår från att han 

var medvetslös och hon höll i strupgreppet tills han dog, i felaktig tro om att han var vid 

medvetande, leder detta till en mer förmånlig bedömning. Om Viola då trodde att Jouni 

var vid medvetande och därmed utgjorde fara för henne, så är hennes villfarelse relevant 

för uppsåtstäckning. Det kan även framhållas att hon kan ha varit i tveksamhet kring 

huruvida Jouni var vid medvetande. Detta utesluter dock inte att hon hade varit i 

putativt nödvärn.162 

Försvarlighetsbedömningen borde bli detsamma som har gjorts beträffande faktiskt 

nödvärn. Eftersom hon inte agerade uppenbart oförsvarligt vid faktiskt nödvärn och hon 

fortsatte felaktigt tro att faran var densamma, agerade hon inte uppenbart oförsvarligt i 

putativt nödvärn. 

När HD sökte efter det förmånligaste händelseförloppet för Viola borde prövningen 

ha omfattat putativt nödvärn. Därutöver borde självklart även en oaktsamhetsprövning 

ha gjorts, det vill säga frågan huruvida Violas missuppfattning - att han var vid med-

vetande och därmed utgjorde en fara - var oaktsamt. Under den tumultartade situationen 

162 Wennberg, Om överskriden nödvärnsrätt respektive putativt nödvärn, s. 290. Se också Jareborg, 
Allmän kriminalrätt, s. 342. 
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hon befann sig i kunde en sådan prövning med stor sannolikhet utmynna till hennes för-

del.  

Frågan varför HD inte prövade putativt nödvärn är oklart. Kanske är svaret på frå-

gan: brist på siktbarhet.163 Möjligen har domstolen medvetet valt att inte pröva putativt 

nödvärn på grund av de effekter detta skulle få på imperativet i straffbudet. Det kan i 

vart fall konstateras att detta alternativ hade varit förmånligast för Viola eftersom hon 

troligen hade friats. 

 

6.2.3 RH 1993:120 

I rättsfallet RH 1993:120 var fråga om nödvärnsrätt och nödvärnsexcess. Åklagaren 

yrkade ansvar å Behidj enligt tre åtalspunkter. Den relevanta åtalspunkten för den här 

framställningen är åtalspunkt två. Där påstods att Behidj hade tillfogat Elias knivhugg 

och borde dömas för misshandel. Behidj hade under händelseförloppet angripit Rimond. 

Elias, som var närvarande, ägde i den uppkomna situationen nödvärnsrätt, mot Behidj. 

Behidj valde därefter att ”försvara” sig mot Elias angrepp. Fråga var om Behidj hade 

rätt att försvara sig mot Elias nödvärnshandling.  

HovR:n konstaterade att Behidj inte hade rätt till nödvärn, men att han kan ha upp-

fattat situationen på så vis att han ägt tillgripa våld. Domstolen fann att Behidjs hand-

lande att sticka en kniv i Elias rygg var uppenbart oförsvarligt. Omständigheterna var 

inte heller sådana att han svårligen kunde besinna sig. 

 Frågan är vad missuppfattningen rör. Situationen var sådan att Elias hade rätt att till-

gripa våld. Måste villfarelsen innebära att Behidj trodde att Elias inte hade rätt att till-

gripa våld? Då är det (väl) fråga om straffrättsvillfarelse? Att Elias handling varit ett 

angrepp är riktigt. Elias handling var däremot inte brottsligt. Det går inte att undvika att 

Behidjs villfarelse måste handla om huruvida han har förstått att Elias agerat i nödvärn. 

Detta är i sin tur en fråga om hur Behidj har tolkat nödvärnsbestämmelsen. Domstolen 

valde dock att se villfarelsen som relevant för uppsåtstäckning.  

Enligt min mening är det moraliskt korrekt att i detta fall bedöma villfarelsen som 

relevant för uppsåtstäckning. Om situationen däremot hade varit sådan att den person 

som Behidj angrep försvarade sig, så hade det varit svårt att bortse från straffrätts-

villfarelsen. Situationen var annorlunda i detta fall: en annan person än den som var 

163 Se nedan under avsnitt 7.2. 
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angripen valde att angripa Behidj. Det är då inte alltid klart att förstå att denne andra 

person endast använder sig av den angripnes nödvärnsrätt.  

 

6.2.4 HovR för Västra Sverige B 286/98 (Lundahl-fallet) 

Lundahl var föremål för psykiatrisk tvångsvård. Två polismän förde med tvång Lun-

dahl, i enlighet med lagen om psykiatrisk vård, till en läkare på sjukhus där han skulle 

undersökas. Under tiden som Lundahl var där valde han att ta pistolen från en av polis-

männen och skjuta en polisman. Lundahl åtalades för försök till mord. Han gjorde 

gällande att han hade handlat i nödvärn. Enligt Lundahl var han utsatt för en serie all-

varliga brottsliga angrepp. Psykiatrin var hans huvudfiende och polisen dess hant-

langare. TR:n fann att faktiskt nödvärn inte förelåg och prövade istället nödvärn utifrån 

hans verklighetsbild. Det ansågs uppenbart oförsvarligt att använda livsfarligt våld som 

han använt, men däremot friades han på grund av putativ nödvärnsexcess. 

 HovR:n valde en annan väg. Den uttalade att Lundahl kände till att poliserna var 

polismän och att de fullgjorde åligganden i tjänsten. HovR:n menade att redan den vet-

skapen uteslöt antagande om en nödvärnssituation. Denna lösning är enligt min mening 

något svårbegriplig. Innebär detta att Lundahl inte fick tro att polismän som agerar i 

tjänsten kan begå straffbelagda gärningar? Detta leder till att villfarelser i förhållande 

till ”statsapparaten” inte ”gills”. Eller innebär detta att Lundahl ansågs ha varit i straff-

rättsvillfarelse på så vis att han måste ha förstått att polismännens handlande inte var ett 

brottsligt angrepp? Skrivningen synes snarare handla om en diskvalificering av relevant 

villfarelse än om en straffrättsvillfarelse. Annorlunda uttryckt: Lundahl fick inte tro att 

polismännen begick brott mot honom eftersom han visste att det var polismän, och de 

begick inte brott. Det borde i vart fall framgå genom en hänvisning till BrB 24:9 om 

HovR menade det vara fråga om straffrättsvillfarelse.  

 

6.3 Villfarelse och ”fog”-krav  
 

6.3.1 NJA 1977 s. 655 

Fråga i målet NJA 1977 s. 655 var om den tilltalade Max grovt vållat Nils död (BrB 

3:7). Max hade under dagen för den brottsliga gärningen varit på en restaurang. Där 

hade Nils tilldelat Max åtminstone ett kraftigt slag på hakan. När Max senare lämnade 
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restaurangen hörde han plötsligt klapprande steg bakom sig. Det var Nils som kom 

springande och skrek: ”Jag skall mörda dig din jävel”. Max blev mycket rädd, tog upp 

pistolen som han hade med sig och riktade den mot Nils, varvid ett skott avlossades av 

oaktsamhet. Nils avled av detta skott.  

HD fann att Max grovt vållat Nils död, och att inga ansvarsfrihetsgrunder kunde fri-

skriva honom från ansvar. Max hade nödvärnsrätt men handlade uppenbart oförsvarligt. 

Det uppenbart oförsvarliga hade bland annat att göra med att Nils inte var beväpnad 

eller utrustad med något tillhygge och händelsen utspelade sig på en upplyst gata, där 

folk var i rörelse. Max vidtog en livsfarlig åtgärd, och han kunde istället ha hejdat an-

greppet genom att göra klart för Nils att han var beväpnad. Ur ”putativsynpunkt” gör 

HD intressanta uttalanden. Man skriver: ”[Max] förfarande är dock ej att bedöma som 

vållande till annans död, om den situation i vilken han befann sig var sådan att han av 

hänsyn till något motstående intresse var berättigad att handla som han gjorde, eller han 

hade fog att antaga att så var fallet”.164 Här bör framhållas att om gärningsmannen fak-

tiskt har nödvärnsrätt kan han inte vara i putativt nödvärn. Ett undantag är om 

gärningsmannen tror situationen vara värre än den är.165 I fallet hade Max nödvärnsrätt 

men denna överskreds. Han ansågs inte heller svårligen kunna besinna sig.  

”Fog”-kravet, som nämns i rättsfallet, är av straffrättslig art och ska tolkas som ett 

oaktsamhetskrav.166 Detta bedömdes aldrig eftersom Max inte ansågs ha haft grundad 

anledning att uppfatta situationen på ett sätt som skulle berättiga honom nödvärn. Pu-

tativt nödvärn kunde därför inte åberopas.167  Det kan ifrågasättas om inte Max bild av 

verkligheten var värre än den faktiskt var med hänsyn till att Nils kommit rusande 

bakom Max och ropat ”jag ska döda dig din jävel”. Det kan tänkas att Max trott att hans 

liv var i större fara än det faktiskt var. Det intressanta i fallet är dock att HD kon-

staterade att den som är i oursäktlig, obefogad eller oaktsam villfarelse kan dömas för 

oaktsamhetsbrott.168 

 

164 Min kurs. 
165 Jareborg, Putativ nöd, s. 320-321. 
166 Se Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 344. 
167 Leijonhufvud och Wennberg, Straffansvar, s. 96. 
168 Jareborg, Brottsbalken kap. 23-24 med mera, s. 50. 
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6.3.2 NJA 1993 s. 128169 

Modern Irma åtalades för egenmäktighet med barn för att ha skiljt barnet Paal från fa-

dern Per. Irma invände att hon hade handlat i nöd. Både TR och HovR fann att hon inte 

kunde hållas ansvarig för brottet på grund av att hon handlat i putativ nöd. HD hade 

dock en annan uppfattning.  

HD framhöll att Irmas farhågor om att fadern hade utövat sexuella övergrepp mot 

barnet var obefogade eftersom det inte hade funnits stöd för att sådana övergrepp ägt 

rum. Samtidigt framhålls, och detta bör betonas: ”Det finns emellertid inte anledning att 

betvivla att [Irma] för sin del är övertygad om att Paal har varit utsatt för sexuella 

övergrepp av [Per] och om att risk därför föreligger för nya övergrepp, om han över-

lämnas till denne”. Vidare sades att om Irmas farhågor var sanna skulle detta innebära 

att nödbestämmelsen aktualiseras. Med dessa uttalanden har, om den äldre läran följs, 

första steget av putativprövningen klargjorts. Prövningen bör, återigen enligt äldre läran, 

fortsätta med en försvarlighetsbedömning. HD fann dock att utrymmet för att tillämpa 

nödbestämmelsen är liten vid sådana situationer. Argumentet för detta är föga över-

tygande. Domstolen menade att det ankommer på allmän domstol att pröva vård-

nadstvister och att parterna måste efterkomma domstolens dom. Det kan inte accepteras 

att ena parten gör en egen riskbedömning och med åberopande av nöd handlar i strid 

med domstolens avgörande. Ett accepterande av en sådan ordning skulle innebära att 

lagstiftningen byggde på inbördes oförenliga ståndpunkter. Undantag från det nyss 

sagda kan enligt domstolen förekomma framförallt då nya betydelsefulla uppgifter 

framkommit, som inte har blivit föremål för prövning. Eftersom Irma handlade efter 

uppgifter som redan hade blivit prövade av domstolen förelåg inte putativ nöd och hon 

dömdes för egenmäktighet med barn.  

Den lösning som har valts av HD skiljer sig från den äldre läran, och därmed den 

ordning som anges i förarbeten. Lösningen påminner snarare om den nya läran eller 

”fog”-läran. I princip kom domstolen fram till att Irma var trovärdig men att hon inte 

hade fog att tro det hon trodde, eftersom ”de statliga institutionerna” redan hade bedömt 

frågan om sexuella övergrepp skett. I detta mål framkommer svårigheter med den äldre 

läran och ett tydligt spänningsförhållande gör sig gällande. Å ena sidan finns grund-

läggande straffrättsliga principer (konformitets- och skuldprinciperna), å andra sidan 

169 Se även RH 2005:73. 
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finns ambitionen att styra vissa beteenden i viss önskad riktning.170 HD:s ståndpunkt är 

klar: ”Du trodde, men du får inte tro!”. Rättsfallet präglas av ett moment. Det framåt-

blickande normativa momentet fick ta all plats, och inget utrymme gavs för ”sann” 

klandervärdhet. Fallet handlade, om man läser mellan raderna, inte om Irma. Det rörde 

sig om vilka konsekvenser det skulle få om sådana villfarelser tilläts. Irma användes 

som ett redskap för att uppnå samhälleliga mål. Prövningen borde, enligt min mening, 

också bestå av ett moment: det faktiska momentet. Sökande efter ”sann” klandervärdhet 

innebär att om Irma har haft en uppfattning som skulle ”berättiga” henne putativt nöd 

ska detta prövas, oavsett om de sexuella övergreppen redan har prövats av staten.171  

Minoriteten i HD valde ett alternativ som respekterar konformitets- och skuld-

principerna: ”Även om [Irmas] påstående om incest framstår som helt ogrundat och i 

vårdnadstvisten lämnats utan avseende är förhållandena likväl ej sådan att det vid en 

straffrättslig prövning kan göras motsvarande bedömning”. Med hänsyn till att hon haft 

en uppfattning som innebar att hon varit berättigad att åberopa putativ nöd och att hon 

inte agerat oförsvarligt ska hon, enligt minoriteten, frias. Minoritetens prövning låg nära 

Irma och utgick från hennes uppfattning av situationen. Prövningen präglades helt och 

hållet av bakåtblickande ambitioner, att döma personen utifrån den skuld som denne 

haft. 

 

6.3.3 RH 1981:46  

Den 23 augusti 1980 hade Terho kört bil påverkad av starka drycker. Alkohol-

koncentrationen i hans blod uppgick under eller efter färden till åtminstone 1,5 promille. 

Terho åtalades för rattfylleri. Händelseförloppet var följande. Terho och en kamrat 

körde bil och efter en stund stannade kamraten vid vägkanten. Kamraten fick för sig att 

skjuta ripa. Efter några minuter hörde Terho att det small. Kamraten hade vådaskjutit 

sig till döds. I uppjagad sinnesstämning åkte Terho därifrån för att skaffa hjälp. På 

vägen fann Terho någon som kunde hjälpa honom. Terho och Bengt samtalade och be-

stämde sig för att Terho skulle köra efter Bengt till platsen där kamraten låg. Åklagaren 

gjorde gällande att nödsituation hade upphört när Terho träffade Bengt. Därför skulle 

Terho enligt åklagaren dömas för rattfylleri för resterande del av bilfärden. HovR:n 

170 Lernestedt, Dit och tillbaka igen, s. 15. 
171 Se Leijonhufvud och Wennberg, Straffansvar, s. 95. 
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uttalade: ”Emellertid får av utredningen anses framgå att Terho vid mötet med Bengt i 

följd av vad som drabbat hans kamrat befann sig i en så uppjagad sinnesstämning att det 

inte rimligen kunde krävas av honom, att han skulle uppfatta att en nödsituation då inte 

längre förelåg”.172 Därmed ogillade HovR:n åtalet. Detta uttalande kan tolkas på olika 

sätt. Det ena tolkningsalternativet är att Terho varit i straffrättsvillfarelse, som 

bedömdes ursäktligt. Det andra är att Terho varit i putativ nöd, där hans uppfattning 

varit rimlig. Det tredje är att han varit i putativ nöd och hans åtgärd varit oförsvarlig, 

men inom gränserna för putativ nödexcess.  

Asp m.fl. menar att uttalandet har rört sig om det tredje tolkningsalternativet. De 

reserverar sig dock och menar att det är tveksamt om putativexcess förelåg.173 Vad som 

talar för denna tolkning är att HovR specifikt nämner att Terho varit i uppjagad 

sinnestämning och att det inte rimligen kunde krävas av honom att han skulle uppfatta 

saken på så sätt att nödsituation inte förelåg.  Detta kännetecknar en excessbedömning.  

Det andra tolkningsalternativet ligger, enligt min mening, närmast till hands vid en 

tolkning av vad som uttalas. HovR:n synes då bedöma rimligheten i hans uppfattning, 

närmast en oaktsamhets- eller ”fog”-bedömning. I sådana fall blir prövningen närmast 

den som sker med den nya läran eller ”fog”-läran. Stöd för denna tolkning finner man 

vid en läsning av HovR:ns uttalande: ”… inte rimligen kunde krävas av honom, att han 

skulle uppfatta att en nödsituation då inte längre förelåg.”. Det kan med andra ord sägas 

att på grund av att han befann sig i en uppjagad sinnesstämning var han inte oaktsam att 

missuppfatta situationen. Denna tolkning innebär att en oaktsamhetsbedömning görs i 

förhållande till ett uppsåtligt brott (rattfylleri).  

Tveksamhet råder dock kring hur HovR:ns uttalande ska tolkas. 

 

6.3.4 RH 1999:96 

Den mano-depressiva Bert åtalades för rattfylleri och olovlig körning. Bert medgav att 

ha kört bil under alkoholpåverkan men bestred ansvar för brott i första hand på grund av 

uppsåtsbrist, i andra hand då han handlat i nöd. På grund av Berts psykiska tillstånd var 

han tillsagd att inställa sig på sjukhus så fort han kände symptom relaterade till sjuk-

domens maniska fas. Vid tidpunkten för de åtalade gärningarna kände han sig dålig. 

172 Min kurs. 
173 Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 379. 
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Han blev sämre och sämre och fick panik. Han ringde efter taxi och polisen men det 

visade sig vara fruktlöst. Han tog då en bil och förde bilen själv till sjukhuset. Det 

visade sig senare att fara för liv och hälsa, objektivt sett, inte förelåg. Fråga var om Bert 

uppfattat situationen på sådant sätt. 

  HovR:n underströk att nödbestämmelsen tillämpas endast i undantagsfall och att 

handlingen verkligen ska vara framtvingad av situationen. Även om en faktisk 

nödsituation inte funnits kan dock, enligt HovR:n, en sådan föreligga om den som 

företagit handlingen av misstag felbedömt situationen och antagit den vara sådan att 

handlingen varit motiverad. Domstolen fann att bilkörningen var ett utslag av Berts 

sjukdomssymptom och att han befunnit sig i ett maniskt tillstånd. Den medicinska 

utredningen gav, enligt HovR:n, inget belägg för att Bert till följd av sin sjukdom skulle 

gripas av panik eller av annan orsak handla tvångsmässigt. Bert hade frivilligt lämnat 

sjukhuset där han vårdades, och därför uppkom inte den förevarande situationen 

plötsligt. Han hade även konsumerat alkohol, vilket kan ha varit en bidragande orsak till 

att symptomen förstärkts. HovR:n menade, mot bakgrund av det sagda, att körningen 

inte verkligen framtvingats av situationen och därför kunde Bert inte undgå ansvar med 

hjälp av nödbestämmelsen.  

 Dessa uttalanden talar för att HovR:n godtagit att putativ nöd förelåg. Bedömningen 

därefter tyder snarare på att Berts uppfattning inte alls varit avgörande för utgången. 

Inte i någon del av HovR:ns bedömning talas det om hur Bert själv uppfattat si-

tuationen. Domstolens bedömning kan knappast anses vara något annat än en objektiv 

bedömning av situationen, sådan som görs vid faktisk nöd. 

 En skiljaktig i HovR var av annan uppfattning. Denna menade att även om Berts 

hälsotillstånd objektivt sett inte skulle ha inneburit någon nödsituation, var det i detta 

fall hans egen uppfattning i frågan som var avgörande. Bert hade upplevt fara för sin 

hälsa i och med att han kände det maniska tillståndet ta över. Då inga andra omedelbara 

transportmedel fanns att tillgå och körningen inte inneburit risk för trafikolycka, ansågs 

handlandet inte vara oförsvarligt.  

 

6.3.5 Svea HovR B 3101-00 (Skogås-fallet) 

I slutet av december 1999 misshandlades två barn grovt, varav ena till döds, av två 

kvinnor, Cesarine och Justine, och en man, Willy, från Kongo. Willy, Cesarine och 
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Justine var övertygade om att barnen var besatta av onda andar, och man fruktade att 

andarna skulle allvarligt skada dem. I målet HovR B 3101-00 var denna händelse uppe 

för bedömning.  

Av sakkunnigutlåtandet i målet framgick att onda andar och häxor var en realitet i 

Kongo. I TR:n var motivbilden klar: Willy, Cesarine och Justine hade vidtagit de 

åtalade gärningarna (grov misshandel och mord) för att skydda sig från onda andar. Hur 

påverkade denna motivbild bedömningen av om handlandet utgjort brott? TR:n anförde: 

 
”Tingsrätten har därför att utgå från att bakgrunden och orsaken till deras handlande står att finna i 

deras övertygelse om häxor och onda andar. När det gäller att bedöma deras handlande – i första hand 

om det utgör brott – måste emellertid detta göras i enlighet med det svenska rättssystemet.”174  
 

En första fråga som måste besvaras är: Finns det onda andar (i Sverige)? Domstolens 

utgångspunkt torde ha varit att onda andar inte finns (åtminstone inte i Sverige). Om det 

inte finns onda andar i Sverige, men de tilltalade felaktigt uppfattade situationen på så 

vis, bör de anses vara i ”putativtillstånd”? Frågan borde besvaras jakande. Uttalandet 

ovan tyder dock på att de tilltalades uppfattning rörande onda andar inte fick tas med i 

bedömningen av huruvida personerna hade begått ett brott. De tilltalades motivbild för-

blev endast en motivbild och den tycks alltså inte ha tillåtits vara en rättfärdigande eller 

ursäktande omständighet.  Även om vi accepterade att onda andar inte fanns, så innebar 

det endast att de tilltalades gärningar inte kunde rättfärdigas. Bedömningen av huruvida 

deras handlande utgjort brott borde rimligen ha fortsatt med en putativprövning.175  

Målet borde beröra fråga om putativt nödvärn eftersom barnen skulle komma att 

skadas av onda andar. I sådana fall skulle domstolen behöva fråga sig om det var 

uppenbart oförsvarligt att vidta sådana handlingar mot onda andar som tagit plats i ett 

barn. Om våldet skulle anses vara utanför gränserna för vad som är tillåtet, blir excess 

att pröva. Om våldet däremot ansågs försvarligt, blir fråga om det var oaktsamt av de 

tilltalade att missuppfatta situationen på så sätt att barnen var besatta av onda andar. 

Oavsett vad prövningen utmynnar i, en excess- eller oaktsamhetsprövning, blir pröv-

ningen, menar jag, inte oproblematisk. Att för det första behöva bedöma våldets 

försvarlighet mot onda andar är betydligt svårare än ”vanliga” angrepp. Att för det andra 

174 Min kurs. 
175 SOU 2006:30 s. 283-284. 
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dra slutsatsen att de tilltalade inte svårligen kunde besinna sig, är också svårt då det rört 

sig om angrepp från onda andar. Att för det tredje påstå att det var oaktsamt av de till-

talade att missuppfatta situationen är nog ännu svårare då onda andar är en realitet i de-

ras ögon. Domstolen skulle behöva ha ingående kunskaper om hur en person som är 

besatt av onda andar reagerar, för att kunna säga att de borde ha förstått att just dessa 

barn inte var besatta av onda andar.  

HovR:n fastställde TR:ns dom utan någon närmare argumentation i sak. Kanske var 

det en rimlig lösning att närmast lämna andetron utan avseende. Detta påverkar då pu-

tativfiguren som den är tänkt att tillämpas enligt förarbeten och doktrin. Då kvarstår 

frågan, vilka villfarelser får inkluderas i putativfiguren?  

 

6.3.6 HovR för Västra Sverige B 2989-08 (Demon-fallet) 

Ludwig hade rest till Malaga. Under sin vistelse där upplevde han att han var förföljd. 

Han reste hem, och upplevelsen av förföljelse fortsatte också hemma i Sverige. Han 

berättade för sin mor hur han hade känt sig dessa dagar. Under diskussionen upplevde 

Ludwig att hans mors kropp togs över av en demon och att denna demon skulle döda 

honom. Han försökte därför strypa henne och under detta handgemäng hävde han sin 

mor över balkongräcket. Modern föll 16 meter ned och avled.  

 I huvudförhandlingen, och även under gärningens begående, var det klart att Ludwig 

led av en allvarlig psykisk störning. TR:n godtog att han upplevt att hans mor blivit 

övertagen av en demon och att han känt ett hot mot sitt eget liv från demonen. TR:n 

uttalade att Ludwig har förstått att den attackerande personen, som var besatt av en de-

mon, skulle dö av Ludwigs agerande att häva personen över balkongräcket. Domstolen 

konstaterade att Ludwig uppsåtligen hade bragt sin mor om livet och skulle därför dö-

mas för mord. HovR:n fastställde TR:ns dom utan närmare argumentation i sak. 

 Detta fall påminner om Skogås-fallet ovan. Även här ”valde” TR:n att inte ta itu med 

frågan om putativt nödvärn. Precis som i Skogås-fallet skulle det bli svårt att bedöma 

försvarligheten. Dessa svårigheter ska dock inte innebära att Ludwig inte ska få åtnjuta 

reglerna för friskivande från ansvar på samma sätt som alla andra tilltalade. En nämnd-

ledamot var skiljaktig och menade att Ludwig inte ägt det uppsåt som är förutsättning 

för att döma honom för mord. Om den skiljaktige syftade på uppsåtsbrist i förhållande 

till nödvärnet, förblir oklart.  

53 
 
 

 



 

6.4 Villfarelse och dess försvarlighet 
 

6.4.1 NJA 1995 s. 661  

I NJA 1995 s. 661 hade två män försökt råna en juvelerarbutik. Den ena personen, 

Martti, hade gått in i butiken med en skarpladdad pistol i handen, medan den andra per-

sonen Teijo hade väntat i bilen, utanför butiken, med motorn i gång. I butiken fanns tre 

personen: butiksägaren, en kund och den tilltalade Bakhtear. Vid rånförsöket ingrep 

Bakhtear och lyckades avväpna Martti. Pistolen som Martti hade togs av Bakhtear, och 

Bakhtear gick ut för att springa mot den andre rånaren Teijo. Bakhtear avlossade två 

skott mot Teijo, vilka båda träffade Teijo och orsakade kroppsskada av inte ringa art. 

Det ena skottet avlossades inne i butiken och det andra utanför butiken. Åklagaren 

åtalade Bakhtear för försök till dråp, alternativt grovt vållande till kroppsskada. 

Bakhtear yrkade i första hand att åtalet skulle ogillas på grund av att han handlat i 

nödvärn. Bakhtear hade sett Teijo göra en rörelse i bilen mellan bilsätena och uppfattat 

rörelsen som att Teijo höll på att ta fram skjutvapen och använda denna mot Bakhtear.  

HD fann Bakhtear skyldig till vållande till kroppsskada för det första skottet och grov 

misshandel för det andra skottet. Den intressanta frågan i målet var om Bakhtear ansågs 

ha nödvärnsrätt, antingen objektiv eller putativ sådan. Teijos medverkan till rånförsöket 

ansågs vara begränsad, han förde endast bilen till och från brottsplatsen. Eftersom Teijo 

varken innehade vapen eller hade för avsikt att aktivt ingripa i händelseförloppet fann 

HD att det objektivt inte förelåg nödvärnsrätt för Bakhtear. Situationen hade dock miss-

uppfattats av Bakhtear på så vis att han sett Teijo göra en handrörelse mellan bilsätena, 

något han tolkade som att Teijo avsåg att ta fram ett vapen som skulle användas mot 

Bakhtear. Detta innebar, enligt HD, att Bakhtear ”[…] uppfattat situationen så, att det 

förelåg risk för ett överhängande brottsligt angrepp mot honom från Teijos sida”. 

Bakhtear ansågs därför ha varit i putativtillstånd. Skrivningen är något olycklig ef-

tersom lagen kräver att det föreligger ett överhängande brottsligt angrepp för att nöd-

värn ska förekomma, och inte risk för ett överhängande brottsligt angrepp. Det är dock 

klart att HD har haft detta synsätt även vid försvarlighetsbedömningen, att Bakhtear 

använt våld för tidigt. HD konstaterade i första hand att skottavlossning med ett livs-

farligt skjutvapen endast under speciella omständigheter kan godtas som en 
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proportionerlig åtgärd.176 Vidare sades att även om Teijo framstod som en farlig brotts-

ling och kunde vara beväpnad och beredd att använda sitt vapen, kan det hot som enligt 

Bakhtears bedömning förelåg inte anses ha varit tillräckligt konkret och akut för att han 

skulle ägt att i förebyggande syfte vidta en så drastisk åtgärd. Detta ledde till att 

Bakhtear hölls ansvarig för uppsåtligt brott. Denna slutsats är korrekt enligt både den 

äldre och nya läran, som förespråkar ansvar för uppsåtligt brott vid oförsvarligt 

våldsanvändande. 

Zila har kritiserat rättsfallet och menat att HD:s bedömning snarare rör frågan om 

Bakhtears aktsamhet, det vill säga en oaktsamhetsbedömning, än om gärningens 

försvarlighet. Han har ansett att bedömningen handlar om huruvida den tilltalade agerat 

förhastat. Vidare har Zila bedömt att Bakhtears åtgärd hade varit försvarlig om Teijo 

faktiskt haft, som Bakhtear trott, ett skjutvapen.177 Tolkningen Zila har gjort innebär att 

HD har avgjort putativfrågan utifrån den nya läran eller ”fog”-läran. Denna tolkning kan 

knappast anses framgå av ordalydelsen i domskälen. 

 

6.4.2 NJA 2003 s. 670 

I NJA 2003 s. 670 hade åklagaren beslutat om reell husrannsakan i en persons lägenhet. 

Vid tillfället befann sig J.H. inne i lägenheten. Han hade tidigare införskaffat en pistol. 

Vid forceringen av lägenhetens dörr avlossade J.H. ett skott mot dörren. Skottet gick 

inte igenom och träffade därmed ingen av polismännen, som var med och forcerade 

dörren. J.H. åtalades för försök till mord eller dråp. Vid huvudförhandlingen uppgav 

J.H. att han hade varit utsatt för hot i två års tid och haft kontakt med en polisman med 

anledning av hotet. Tre kamrater till honom hade blivit skjutna, varav två till döds. Vid 

forceringen såg han hur dörren rörde på sig och i samband därmed hörde han oljud. Han 

stod vid sidan av dörren för att inte bli skjuten och uppfattade det som att ett annat 

”gäng” var ute efter honom. Det var inte förrän han hade avlossat ett skott som han 

hörde att det var polisen. Under händelseförloppet var han väldigt stressad och fruktade 

för sitt liv.  

HD konstaterade mot bakgrund av hans egen berättelse att J.H. får anses ha uppfattat 

situationen så att det förelåg risk för ett överhängande brottsligt angrepp mot honom. 

176 Se ovan under avsnitt 3.2.2 angående svensk rättspraxis hållning kring farliga vapen och tillhyggen. 
177 Se Zila, Nödvärn mot flera medverkande i ett brottsligt angrepp samt ansvar för handlande i s k 
putativt nödvärn, s. 1144-1145. 
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Vid försvarlighetsbedömningen sades vidare att J.H. inte kunnat veta något säkert om 

hur detta angrepp skulle komma att utvecklas och vilka som stod för det, därför ansågs 

J.H. ha agerat uppenbart oförsvarligt. Om vi skulle utgå från att det faktiskt var män 

utanför som ville skjuta honom till döds så hade J.H:s handlande troligen varit icke 

uppenbart oförsvarligt. Istället läggs vikten vid vad han kunde veta med säkerhet och att 

angriparen var okänd för J.H. Ska den äldre läran tas på allvar bör prövningen ske på så 

vis att motangreppet sätts i förhållande till angreppet och försvarligheten bedömas 

därefter. Är det så att J.H. borde ha avvaktat och sett hur läget utvecklades, bör J.H. 

hållas ansvarig för endast oaktsamhetsbrott. Det tycks vara detta som sägs, när HD 

framhåller att J.H. inte visste något säkert om hur detta angrepp skulle komma att 

utvecklas.  

Ett felaktigt förfarande, enligt min mening, är att det uppfattade angreppet inte i till-

räckligt stor utsträckning utreds. En utredning om hur situationen uppfattades och vad 

den tilltalade uppfattade är en förutsättning för en fullgod försvarlighetsbedömning. Det 

kan vara svårt att bedöma försvarligheten när den tilltalade har fruktat ett brottsligt an-

grepp, men inte kan ge angreppet ”någon form”. I detta fall var situationen dock klar: 

J.H. fruktade att bli skjuten genom dörren.  

 

6.4.3 NJA 2012 s. 45 

I det så kallade samurajfallet (NJA 2012 s. 45) var omständigheterna atypiska. Den 

tilltalade Kenny och målsäganden Mona hade varit hemma och haft en ”myskväll”. 

Under kvällen hade de tittat på en skräckfilm och druckit vin. Kenny hade druckit 

tämligen mycket: hans promillehalt, som togs några timmar efter händelsen, uppgick till 

2,12. Kenny somnade på fåtöljen och Mona försökte väcka honom. Den tilltalade tog då 

tag i ett samurajsvärd som fanns strax intill honom och använde detta mot Mona. Tio 

hugg utdelades med svärdet mot Mona på ett sätt som orsakade henne livshotande 

skador. Kenny gjorde gällande att han inte förstod att det var en människa han 

försvarade sig mot, utan han trodde att det var fiktiva figurer som angrep honom. Vad 

som hade hänt före och efter Kennys angrepp var klart men vad som utlöste våldet och 

hur det närmare utövades var i viktiga delar inte utrett. På grund av detta skulle HD utgå 

från den händelseutveckling som var mest förmånlig för Kenny. 
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HD fann att han inte hade uppsåt att döda men att han orsakade skadorna uppsåtligen 

på ett sätt som innebar att han hölls ansvarig för synnerligen grov misshandel. Under 

hela bedömningen av händelseförloppet görs skillnad på det inledande skedet och det 

efterföljande skedet. Domskälen är skrivna på ett metodiskt, närmast skolboksmässigt, 

sätt. Med detta inte sagt att bedömningarna är lättförståeliga. Den intressanta frågan i 

förevarande framställning är hur putativfrågan behandlats. Först måste dock sägas något 

om de bedömningar som görs innan putativfrågan berörs.  

Frågan om Kenny haft sådan kontroll över sitt handlande att han kunde fällas till an-

svar för brott besvarades jakande. HD anförde: ”Det rörde sig alltså inte, möjligen med 

undantag för det alldeles inledande skeendet, om något mera reflexmässigt 

agerande”.178 Frågan om Kenny hade uppsåt till rekvisiten i misshandelsbestämmelsen 

besvarades jakande. Detta trots att det rättspsykiatriska utlåtandet menade att Kenny 

”[…] var drabbad av en icke ändamålsenlig stressreaktion efter ett alkoholutlöst 

impulsgenombrott med en kortvarig förvirring av psykosnära men inte psykotisk 

karaktär”. Vidare bör tilläggas att det klargjordes att Kenny haft en nedsatt medvetenhet 

om sitt handlande och om den situationen i vilken han handlade, under hela 

händelseförloppet.179 

Efter att domstolen konstaterade att Kenny inte haft uppsåt att döda prövades putativ-

frågan. HD menade att Kenny hade tolkat situationen helt fel på grund av att han just 

innan han somnade hade titt på skräckfilmer, druckit mycket alkohol och hade blivit 

väckt ur sömnen. Rörande frågan om Kenny agerat uppenbart oförsvarlig utifrån hur si-

tuationen tedde sig för honom sades följande. Hur situationen uppfattades av honom var 

oklart. HD ”fann” att han, när han väcktes, uppfattade situationen på så vis att han var 

utsatt för ett livsfarligt angrepp. Att han själv tillgrep livsfarligt våld var därför inte 

uppenbart oförsvarligt. Slutsatsen är klar: livsfarligt våld får försvaras med livsfarligt 

våld. Det är dock något svårbegripligt varför HD överhuvudtaget gör en sådan bedöm-

ning av det inledande skedet. Saken var sådan att Kenny saknade både kontroll och 

uppsåt i förhållande till misshandelsrekvisiten i det inledande skedet. Vad han i 

putativtillstånd trodde i det inledande skedet har ingen betydelse, eftersom han redan är 

178 Min kurs. Se domen, p. 25.  
179 Se domen, p. 28. 
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fri från ansvar på grund av brist på gärningskontroll och uppsåt till 

misshandelsrekvisiten. 

Vidare prövas det efterföljande skedet. Där sägs det: 

 
”I linje med den bedömning som HD har gjort beträffande [Kennys] uppsåt till misshandel ligger 

emellertid att han efter det inledande skeendet måste ha blivit i tillräcklig grad medveten om att han 

med svärdet angrep en person som inte gick till fysiskt angrepp mot honom och som därmed i vart fall 

inte utgjorde något allvarligt hot mot honom. Att i detta läge fortsätta våldsutövandet på det sätt som 

han gjorde var helt klart uppenbart oförsvarligt.”180 

 

Denna bedömning synes något konstruerad. HD går från att konstatera att Kenny blir 

tillräckligt medveten om att det är en person som angrips, till att vara tillräckligt 

medveten om att det är en person som inte går till fysiskt angrepp mot honom.181 Denna 

ståndpunkt går inte att helt och hållet förena med det rättspsykiatriska utlåtandet där det 

framhålls att Kenny i gärningssituationen upplevt ett hot mot antingen sitt fysiska eller 

mentala revir och att han åtminstone delvis kunnat kontrollera sitt handlande.182 Det 

görs, enligt utlåtandet, ingen skillnad på det inledande och efterföljande skedet på så vis 

att det ”klarnat” för Kenny gällande hotet.  

Även om vägen dit var något svårbegriplig måste något sägas om slutsatsen. I den 

citerade texten ovan sägs att Kenny varit i tillräckligt grad medveten om att han med 

svärdet angrep en person som inte gick till fysiskt angrepp mot honom och inte utgjort 

något allvarligt hot mot honom. Wennberg har kritiserat detta:183 ”Nu antas att han inte 

bara blivit medveten om att det var en människa som han angrep, utan också att det var 

en människa som varken angrep eller hotade honom”. Asp och Ulväng uttalar å sin 

sida:184 ”I takt med att [Kenny] blev mer vaken och medveten om sin gärning ökade 

emellertid insikten om att det inbillade tillståndet inte överensstämde med verkligheten 

och att personen i vart fall inte utgjorde något allvarligt hot mot honom. Att i detta 

skede utöva sådant våld var enligt HD uppenbart oförsvarligt oberoende av om han 

180 Min kurs. 
181 Wennberg, Berusade eller drogade personers ansvar för brott – ny praxis på avvägar, s. 913. 
182 Yttrande från Marianne Kristiansson, vetenskapligt råd i rättspsykiatri, över verkställd rättspsykiatrisk 
undersökning, till Rättsliga rådet, Socialstyrelsen s 5-6. 
183 Wennberg, Berusade eller drogade personers ansvar för brott – ny praxis på avvägar, s. 913. Se även 
Berggren, KBrB 1:2. 
184 Asp och Ulväng, Straffansvar vid rus och psykisk störning, s. 874-875. 
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inbillade sig vara utsatt för ett brottsligt angrepp”. Utifrån Wennbergs tolkning innebär 

HD:s ovan citerade text att Kenny inte alls utgjorde ett hot, medan Asp och Ulväng 

menar att HD:s uttalande inneburit att han fortfarande var i putativtillstånd, men hans 

inbillning bestod endast av ett hot, och inte allvarligt, mot honom. Om HD:s uttalande 

tolkas på sätt som Wennberg gjort inställer sig frågan: Kan Kenny ha varit i putativt 

nödvärn om han har varit medveten om att han inte var utsatt för brottsligt angrepp? 

Putativfiguren är, som framgått, bestående av villfarelse kring en rättfärdigande 

omständighet. Att Kenny senare blev medveten om att han attackerar en person som 

varken angrep eller hotade honom, innebär att han inte längre var i villfarelse. Hans bild 

av verkligheten motsvarar då den faktiska verkligheten. Asps och Ulvängs tolkning 

innebär dock att han fortfarande är i putativtillstånd, men att hans uppfattning förändras 

under de två nämnda skeden. Om Kennys uppfattning, i det inledande skedet, innefattat 

att han var utsatt för livsfarligt våld har han i det efterföljande skedet endast varit i 

villfarelse om att det var hot (ej allvarligt) om våld. Om man utgår från att hans 

uppfattning om angreppet eller hotet klarnade till, som HD menat, blir bedömningen av 

försvarligheten självklar: Icke allvarligt hot om våld får inte försvaras med livsfarligt 

våld. Denna bedömning blir då helt i enlighet med hur putativprövningen ska ske.  

Det går inte att undvika frågan om HD endast konstruerat putativprövningen till 

Kennys nackdel.  Wennberg menar att HD:s bedömning av Kennys uppfattning ter sig 

konstruerat med hänsyn till de ovan nämnda rättspsykiatriska utlåtandet. Asp och 

Ulväng försvarar HD:s bedömning och menar att även om det kan synas konstruerat är 

fallet inte sådant. De menar att domstolen har tillämpat vanliga bevisvärderingsregler 

och att den endast med säkerhet kunnat veta att Kenny hade uppsåt under senare delen 

av händelseförloppet (det efterföljande skedet). Det förefaller märkligt, enligt min 

mening, att påstå att HD med säkerhet kunnat veta att Kenny hade uppsåt till frånvaron 

av rättfärdigande omständigheterna, när det samtidigt sägs att vad Kenny uppfattat och 

trott om gärningen var genomgående påfallande oklart.185 Det är dock just detta 

Wennberg synes vända sig emot: kunde HD med säkerhet veta att Kenny inte längre 

uppfattat förhållandena som att han var utsatt för brottsligt angrepp? Wennbergs kritik 

har dessutom stöd från det nämnda rättspsykiatriska utlåtandet.  Visserligen är det en 

sak att bedöma uppsåtet i förhållande till misshandelsrekvisiten, eftersom detta sägs 

185 Asp och Ulväng, Straffansvar vid rus och psykisk störning, s. 875. 
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kunna ”ses” i gärningen. Utifrån antalet hugg, de skador som uppkommit och den 

uppskattade tiden för angreppet drogs slutsatsen att handlandet skett uppsåtligen. Det är 

en annan sak att bedöma villfarelsen eftersom den, enligt min mening, knappast kan 

”ses” i handlingarna. Villfarelsen synes vara ”mera av subjektiv art”, och därmed 

svårare att bevisa och ännu svårare om gärningsmannen haft allvarlig psykisk störning 

(Kennys tillstånd låg nära en sådan störning).186 Underlaget för HD:s bedömning var 

bristfälligt, men trots detta präglas bedömningarna, underligt nog, av många ”måsten”; 

”måste bedömas som uppsåtligt”, ”måste ha blivit i tillräcklig grad medveten” et 

cetera.187 Det kan också läsas implicit att kommentaren till BrB riktat kritik mot domen, 

då denna sägs ha byggts på antaganden.188  

Det framåtblickande normativa momentet är helt klart genomgående påtagligt i 

domskälen. Å ena sidan, då RÅ uttryckligen nekat att gärningsbeskrivningen innefattat 

ett oaktsamhetsbrott, stod mycket på spel: antingen fälla eller fria. De handlingar som 

Kenny utövat var vad vi i ett samhälle anser bör klandras, nästan så att personen 

”förtjänar” klander.189 Det förefaller därför ”naturligt” att bedömningen präglas av ett 

framåtblickande normativt moment. Å andra sidan bör pragmatiska lösningar, 

åtminstone i skärpande riktning, undvikas i högsta grad. Med tanke på den 

principfasthet som framkommit i senare rättsfall,190 tycks det förhålla sig så att HD 

lättat lite på denna fasthet.191 Istället för att ha ett ”fog”-krav i putativprövningen, 

”justeras” uppfattningen genom antaganden på ett sätt som gör våldet oförsvarligt. Ett 

sådant förfarande är oförenligt med konformitets- och skuldprinciperna. 

 

6.4.4 RH 1980:43 

RH 1980:43 rörde två tilltalade, C och G, som misshandlat två polismän i samband med 

ett lagenligt omhändertagande av ett barn. Omhändertagandet utfördes av bland annat 

två civilklädda polismän. Det uppstod svårigheter då makarna Michael och Christina 

motsatte sig omhändertagandet. C och G, som uppehöll sig i en lägenhet i en intil-

186 Ulväng, Festskrift till Per-Ole Träskman, s. 476 och Asp och Ulväng, Straffansvar vid rus och psykisk 
störning, s. 870.  
187 Se domen, p. 28 och 42. 
188 Berggren, KBrB 1:2. 
189 Se om ”förtjänst och klander” Jareborg, Syften och berättiganden, i Straffrättsideologiska fragment, s. 
138. 
190 Se NJA 2011 s. 563 och NJA 2011 s. 611. 
191 Jfr Wennberg, Berusade eller drogade personers ansvar för brott, s. 914. 
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liggande fastighet, såg att Christina och barnet fördes ut på gårdsplanen och antingen 

föll eller satte sig på marken. C och G sprang då ut på gårdsplanen i tron om att barnet 

skiljdes rättstridigt från modern. Sedan de hört rop på hjälp från trapphuset skyndade de 

sig dit. I trapphuset utdelade C och G flertalet sparkar och slag mot polismännen, som 

höll fast barnets fader Michael. Fråga var om C och G handlat i putativt nödvärn. 

HovR:n fann att C och G befunnit sig i putativt nödvärn, trots att polismännen flera 

gånger ropat ”vi är polismän”. Domstolen menade att i det upphetsade tillstånd som de 

befann sig i när de sprang ut på gårdsplanen och under tumultet inne i trapphuset, kunde 

de mycket väl ha missuppfattat situationen. Helt i enlighet med den äldre läran anförde 

HovR:n att försvarlighetsbedömningen ska göras utifrån hur de tilltalade uppfattade 

situationen. Enligt HovR:n hade de tilltalade inte uppfattat att misshandel från polis-

männens sida förekommit. C hade till och med uppgivit att han sett polismännen och 

Michael brottas, men samtidigt tillagt att det inte förekom misshandel. Domstolen fann 

att det vid en sådan situation måste anses uppenbart oförsvarligt att omedelbart gå till 

angrepp mot polismännen med kraftiga slag och sparkar. Detta uttalande talar närmast 

för att de tilltalade agerat förhastat och borde avvaktat först, med andra ord hade de varit 

oaktsamma. Det ska dock ses på så vis att HovR:n menat att brottning, som inte inne-

fattar misshandel, inte får försvaras mot med kraftiga slag och sparkar. En sådan be-

dömning hade, säkerligen, även gjorts vid faktiskt nödvärn. 

Minoriteten i HovR:n synes lägga vikt vid att de tilltalade uppfattat situationen på så 

vis att Michael var frihetsberövad av två människor. De tilltalade ville, enligt 

minoriteten, befria honom. Därmed ansåg minoriteten att de tilltalades handlande inte 

var uppenbart oförsvarligt.   

Generellt kan sägas att domen är präglad av den äldre läran. Det tycks dock saknas 

en bedömning av putativ nödvärnsexcess. Till HovR:ns försvar kan sägas att inget 

direkt lagstöd fanns för en sådan prövning vid tidpunkten för domen, även om excess 

ansågs analogt tillämplig på putativsituationer.192 

 

6.4.5 RH 1983:75 

I målet RH 1983:75 uppkom frågan om hänsyn bör tas till tillfälliga subjektiva tillstånd 

i en försvarlighetsbedömning. Bakgrunden till fallet var att den tilltalade Samuel, i be-

192 Se Jareborg, Putativ nöd, 1969 s. 321 och prop. 1993/94:120, s. 46-47. 
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tydande grad, hade överskridit gällande hastighetsbestämmelserna vid framförande av 

personbil. Han hade dessutom vidtagit olämpliga omkörningar och i övrigt haft ett 

vårdslöst körsätt. Fara för trafikolycka hade förelegat. Samuel gjorde gällande att han 

trodde sig vara förföljd av två personer i en civilbil som ville råna honom. Faktiskt för-

höll det sig på så vis att två civilklädda polismän ville stoppa honom för att han hade 

stannat dåligt vid ett stopptecken. Samuel ansågs vara i putativ nöd bland annat på 

grund av att han inte haft anledning att tro att den efterföljande bilen var en polisbil.  

I fråga om försvarlighetsbedömningen framhölls att Samuel (1) greps av panik och 

inriktade sig på att komma undan sina förföljare, (2) inte haft mycket tid till över-

vägande av vad han bort företa sig, (3) hade begränsade möjligheter att komma undan 

och (4) inte orsakade någon skada. Med beaktande av dessa omständigheter ansågs det 

försvarligt att han framfört bilen på sätt som skett. Den omständighet som anges i punkt 

(1) är en sådan som vanligen tas hänsyn till inom en excessbedömning.193 Det går inte 

att helt klart skilja tillfälliga subjektiva tillstånd från putativprövningen. Att han greps 

av panik kan tänkas bringa klarhet kring hur pass stor farans storlek var i hans ögon. Det 

kan antas att ju räddare eller ju större panikkänsla den tilltalade var respektive hade, 

desto större var faran. Ju större faran är, desto förmånligare utfaller försvarlig-

hetsbedömningen för den tilltalade. Det är onekligen så att HovR:n använde sig av så-

dana omständigheter som tas hänsyn till vid en excessbedömning även vid 

försvarlighetsbedömningen i putativ nöd. 

 

6.4.6 RH 2008:90 (Rödeby-målet) 

Det välkända Rödeby-målet är av störst intresse för frågan om medvetenhetsbegreppet i 

straffrätten.194 Målet innehåller även uttalanden intressanta för putativfrågan. Bak-

grunden till målet var följande. Ett flertal ungdomar hade, över en tid, trakasserat 

familjen R. Under en händelse tog ungdomarna sig in på familjens gård. Familjens fader 

Staffan, som sov vid tillfället, reagerade häftigt på detta. Han gick ut på gården och sköt 

två ungdomar, varav ena dog.  

 Vid huvudförhandlingen erkände Staffan gärningen men bestred ansvar för brott på 

grund av bland annat att han hade agerat i putativt nödvärn. Han förklarade att hans 

193 Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 377. 
194 Denna fråga utelämnas här, eftersom den är irrelevant för denna framställning. 
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handling varit föranledd av hans föreställning att hela gårdsplanen var full av människor 

som kommit för att döda sonen och dennes kamrat. Det förekom flera utlåtanden om 

Staffans psykiska tillstånd. Vissa delar av dessa är intressanta även ur ”putativ-

synpunkt”.  

Av läkaren Richard J. Tucks utlåtande framgår följande: ”Den aktuella situationen 

gjorde att hans stresstolerans sprack, han blev helt avskärmad intellektuellt och känslo-

mässigt från verkligheten och i ett närmast förvirrat tillstånd kunde han endast fokusera 

på det överhängande dödshotet och att han måste rädda sonen”. Av läkaren Peter 

Andinés uttalande framgår följande av intresse: ”[Staffan] väcktes av när timern slog av 

och upplevde, när han gick upp i detta omtöcknade tillstånd, att sonen och hans kompis 

var hotade till livet”.  Vidare säger Peter Andiné: ”[Staffan] var oförmögen att 

resonera och ändra sitt beteende tills hotet var undanröjt. [Staffan] kunde inte väckas, 

för det hot han utsattes för var så grundligt och basalt att det tog helt överhanden”.195 

Dessutom sägs att: ”Hos [Staffan] fanns det bara en tanke, att inkräktarna skulle döda”. 

 Dessa uttalanden talar för att det hot som Staffan uppfattade var av betydande art 

och hans avsikt var att förhindra att hans son och kamraten blev mördade. HovR:n 

uttalade att Staffan, mot bakgrund av de svåra trakasserier familjen upplevt och Staffans 

sjukdomsbild, kan ha upplevt faran avsevärt allvarligare än vad den faktiskt var. 

Domstolen nämner inget om vad hotet bestod i, om det var ett dödshot som upplevdes 

eller dylikt. Att den upplevda faran varit avsevärt allvarligare än den faktiskt var, 

uttrycker inget konkret om den upplevda faran. Detta, menar jag, bidrar till att 

försvarlighetsbedömningen blir något bräcklig.196 HovR:n fortsätter: 

 
”Även med den utgångspunkt som hovrätten sålunda redovisat har emellertid [Staffans] motåtgärder 

gått vida utöver vad som har varit tillåtet. Att använda skjutvapen på det sätt som [Staffan] har gjort 

är en så drastisk åtgärd att den kan godtas endast i mycket speciella undantagssituationer där an-

greppet i sig självt är livsfarligt och faran akut (jfr NJA 1995 s. 661). Eftersom [Staffans] handlande 

således har varit uppenbart oförsvarligt kan han inte undgå ansvar redan på grund av att han handlat i 

nödvärn.” (min kurs.) 

 

195 Min kurs. gällande alla citerade texter i stycket. 
196 Jfr ovan under 6.4.3. 
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Man kan fråga sig om inte detta fall rör sig om en speciell undantagssituation som inne-

bär inte uppenbart oförsvarligt våldsutövande. Staffan har upplevt dödshot mot sin son 

under hela den tid som skjutningarna pågått. Den upplevda faran var, om man läser 

läkarnas utlåtande och vad som sägs av Staffan själv, livshotande. Jag menar att den 

upplevda faran kan anses vara livsfarlig. Denna fara borde även ha betraktats som akut. 

I det omtöcknade tillstånd Staffan befann sig i under uppvaknandet har han upplevt ett 

överhängande dödshot. Enligt Peter Andinés uttalanden kan slutsatsen dras att hotet var 

konkret, eftersom Staffan hade endast en tanke; att inkräktarna skulle döda. Mycket 

talar därför för att Staffan upplevt faran akut. I sådana fall hade en speciell undantags-

situation förelegat, som skulle innebära att hans handling inte var uppenbart 

oförsvarligt. 

 

6.4.7 HovR för Västra Sverige B 3462-10 (AFFA-fallet) 

Den 5 januari 2011 avgjorde HovR för Västra Sverige en dom som gällde putativt 

samtycke. Det intressanta i rättsfallet för putativfiguren är framförallt åtalspunkt 1. 

Bakgrunden till målet var följande. En Hells Angels (HA) medlem, Michael, blev ute-

sluten ur denna klubb. Michael hade en AFFA-tatuering (Angels Forever Forever 

Angels). Enligt reglerna i HA får inte den som blir utesluten bära tatueringen. Michael 

var väl förtrogen med reglerna, och Stefan (en HA-medlem) skulle se till att detta 

verkställdes. Efter tillsägelse från Stefan tillkallades en tatuerare, Tommy, som tatue-

rade över AFFA-tatueringen. Frågorna i målet var om Tommy gjort sig skyldig till 

misshandel och Stefan till anstiftan till misshandel. 

 HovR:n fann att tatueraren Tommy hade uppfattat situationen på så vis att Michael 

önskade få tatueringen utförd. Det hade därför förelegat ett putativt samtycke till tatue-

ringen. Domstolen fann att det inte var oförsvarligt att utföra tatueringen. Om dom-

stolen hade kommit till en annan slutsats om försvarligheten, skulle detta få kon-

sekvenser för alla personer som vill skaffa en tatuering. 

 Likaså finner HovR:n att Stefan inte kunde fällas för anstiftan till misshandel. Slut-

satsen var att det förelegat putativt samtycke till tatueringen, trots att stämningen var 

tryckt och Michael var grå i ansiktet.  

 HovR:n prövade inte huruvida Stefan och Tommy varit oaktsamma, eftersom de inte 

var åtalade för något oaktsamhetsbrott.  
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7 Putativfiguren: Diskussion 
 

”Det är inom själva straffrättssystemet svårt att göra goda avvägningar mellan olika, svårförenliga 

ambitioner.” 

Claes Lernestedt 

 

7.1 Allmänt 
 

Av den omfattande rättsfallsgenomgången ovan framkommer intressanta synvinklar på 

putativfiguren.  Det tycks vara svårt att tillämpa figuren så som den, enligt förarbeten 

och doktrin, är tänkt att tillämpas. Detta kan bero på att domstolen i vissa fall kan anse 

att den tilltalade bör fällas, men en tillämpning av den äldre läran innebär att han ska 

frias. I sådana fall lockar den nya läran eller ”fog”-läran mer, och ibland synes putativ-

figuren inte tillämpas alls, där den borde ha tillämpats.  

 Utifrån rättsfallen ovan kan villfarelser, relevanta för putativfiguren, delas in i olika 

kategorier: 

 

(I) Villfarelser som inte prövas, men borde prövas.197 

(II) Villfarelser som inte tillåts grunda putativfiguren.198 

(III) Villfarelser som är så pass oaktsamma att de leder till ansvar för uppsåtligt 

brott.199 

(IV)  Villfarelser som prövas i enlighet med den äldre läran.200 

 

Kategori (I) rör sådana rättsfall där en putativprövning borde ha skett men inte skedde. 

Villfarelser om de rättfärdigande omständigheterna blir alltså ouppmärksammade. An-

tingen ignorerar domstolen putativfrågan eller glömmer den bort den. Hur det faktiskt 

förhåller sig är oklart. I det förra fallet lär det handla om att undvika svåra bedömningar. 

I det senare fallet lär det bero på putativfigurens ”osynlighet” i lagen.201  

197 NJA 1979 s. 335 och NJA 1990 s. 370. 
198 NJA 1993 s. 128, Lundahl-, Skogås- och Demon-fallet. 
199 NJA 1995 s. 661 (Zilas tolkning), NJA 2003 s. 670, NJA 2012 s. 45, RH 1981:46 (tveksam) och RH 
1996:96. 
200 NJA 1977 s. 655, RH 1980:43, RH 1983:75, RH 1993:96, AFFA-fallet och Rödeby-målet. 
201 Siktbarhetsfrågan diskuteras nedan under avsnitt 7.2. 
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Vissa villfarelser uppmärksammas men accepteras inte alls vid en prövning av pu-

tativfiguren, de är med andra ord otillåtna (kategori (II)). Det kan vara svårt att förstå 

varför endast vissa villfarelser ska accepteras. Vilka villfarelser som hamnar under 

denna punkt är oklart vilket medför att osäkerhet råder i fråga huruvida den tilltalade får 

åtnjuta skuldprincipens begränsande funktion eller måste känna på lagens utsträckta, 

beteendestyrande arm. Under denna punkt faller även villfarelser som inte förtjänar 

tilltro, även om de inte är vederlagda, med andra ord när domstolen låtsats att den inte 

tror på personen.  

 I samma beteendestyrande anda leder vissa oaktsamma villfarelser till ansvar för 

uppsåtligt brott, kategori (III). Här ställs krav på att den tilltalade borde ha handlat 

annorlunda, till exempel tänkt efter, avvaktat, talat med angriparen först et cetera. Detta 

är en bedömning som, i vanliga fall, görs vid frågan om någon varit omedvetet 

oaktsam.202 Både kategori (II) och (III) diskuteras närmare nedan.  

 Vidare finns det vissa villfarelser där det inte prövas huruvida de varit oaktsamma i 

förhållande till uppsåtligt brott, kategori (IV). Rättstillämparen utgår då från en vanlig 

prövning av den äldre läran. Den äldre läran står, som visats ovan, inte som ensam 

vinnare. 

 

7.2 Siktbarhet  
 

En av de grundläggande principerna i straffrätten är legalitetsprincipen. Den ställer krav 

på att det som är kriminellt ska lagfästas. Det som är till nackdel för den enskilde måste 

synas klart i lagtext, medan frågor som har ansvarsbefriande verkan ställs inget krav på 

lagfästande.203 I ett antal rättsfall, som behandlats i föregående kapitel, finner man att 

putativfrågan inte berörs. Det finns troligen flera orsaker till detta. En rimlig anledning 

till att vissa villfarelser förblir dolda är bristande siktbarhet. Putativfiguren sägs följa av 

uppsåtskravet, men samtidigt är detta i lagtexten inte lika tydligt som att uppsåts-

täckning krävs för de enskilda straffbuden.  

FSK:s  ursprungliga förslag på lagfästande av putativexcess kom i slutändan att få en 

utpräglat kryptisk formulering. Vid en läsning av excessbestämmelsen framgår inte att 

202 Se ovan under avsnitt 4.4. 
203 Se Lernestedt, Dit och tillbaka igen, s. 71-73 och 96. 
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den valda formuleringen är tänkt att innefatta putativtillstånd. Måhända vill lagstiftaren 

undvika att putativfiguren ska få ett tydligt ”erkännande”.204 Lagstiftaren fruktar, 

möjligen, att putativinvändningarna skulle bli alltför många och därmed skada de be-

teendestyrande ambitioner som samhället har med straffrätten.205 För att varken befolk-

ning eller rättstillämpare ska känna till, respektive tillämpa figuren måste medveten-

heten om den hållas låg. På så vis lyckas lagstiftaren reducera antalet putativinvändingar 

och friande domar därefter.  

Vilka effekter får detta? Tillämpningen av putativfiguren blir oenhetlig, med obe-

fogad olikbehandling som konsekvens. Förutsebarheten i fråga om vilka villfarelser som 

prövas enligt putativfiguren förblir liten. Det bör framhållas att grundläggande in-

tressen, så som konsekvens, likformighet och förutsebarhet, gör sig gällande även i 

fråga om ansvarsfrihetsgrunderna.206 Vad vi dock ser i praxis är att dessa inte efterföljs.  

När HD i NJA 1990 s. 370 sökte efter det förmånligaste händelseförloppet nämndes 

inte något om att Viola kunde ha varit i villfarelse om att nödvärn förelåg. Hennes 

eventuella villfarelse förblev dold. Likaså synliggjordes inte flyktingarnas villfarelse i 

NJA 1979 s. 335. Även Skogås-fallet och Demon-fallet visar på att vissa villfarelser 

förblir dolda. De två sistnämnda rättsfallen kan tyda på att domstolen medvetet valt att 

inte pröva villfarelsen, på grund av de svårigheter det skulle möta att bedöma villfarelse 

i förhållande till onda andar eller demoner. Huruvida det faktiskt förhåller sig på detta 

vis är oklart. Det bör dock framhållas att domstolen har en skyldighet att ex officio ut-

reda ifall det förekommer putativinvändningar (se RB 46:4 st. 2). Hade putativfiguren 

däremot varit tydligt lagfäst, skulle troligen fler dolda villfarelser komma upp till ytan. 

 

7.3 Beteendestyrande ambitioner 
 

I straffrätten finns det allmänt sett ett spänningsförhållande mellan beteendestyrande 

ambitioner och krav på skuld och klandervärdhet. Denna framställning syftar främst på 

spänningsförhållande mellan å ena sidan straffbuden i straffrättens speciella del, å andra 

sidan reglerna för tillskrivande av, eller snarare friskrivande från, ansvar i straffrättens 

204 Lernestedt, Dit och tillbaka igen, s. 97-98. 
205 Jfr Lernestedt, Straffrättens karta och landskap, s. 19-20. 
206 SOU 1988:7 s. 129 och 162. Jfr även RH 1995:150. 
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allmänna del.207 I föregående avsnitt framgick att lagstiftaren möjligen inte har velat 

minska styrkan hos imperativen i de enskilda straffbuden genom att osynliggöra, eller 

snarare inte synliggöra, putativfiguren i lagtexten. Genom detta vill lagstiftaren uppnå 

beteendestyrning på både kriminaliseringsnivå och domsnivå. De beteendestyrande am-

bitionerna kan sägas obehindrat ha fått ta plats i rättsfallen.  

 Vissa villfarelser har, som nämnts, uppmärksammats men inte tillåtits ha den 

”uppsåtsuteslutande” verkan som dem bör ha. Domstolen finner att den tilltalade 

faktiskt varit i villfarelse men menar, på ett eller annat sätt, att villfarelsen inte kan 

”tillåtas”. I fråga om vilka villfarelser som faller in under kategori (II) har jag funnit 

följande. Villfarelser som inte ”tillåts” är sådana som berör myndighetsbeslut. I ex-

empelvis NJA 1993 s. 128 fick Irma inte tillgodoräkna sig villfarelsen, eftersom 

myndigheterna redan hade ”sagt sitt” om det hon var i villfarelse om. Likaså finner vi, i 

HovR B 286/98, Lundahl som inte ”kunde” ha varit i villfarelse, eftersom han förstod 

att det var polismän som hade rätt att utföra handlingarna. Antagande om att polisen 

begått misshandel är då inte ”giltigt” eller får inte räknas in i putativfiguren. Av detta 

kan tänkas följa att en villfarelse inte ”tillåts” ha relevans för putativfiguren, om saken 

som villfarelsen rör är avgjord av en myndighet genom myndighetsbeslut.  

 En annan kategori är de oaktsamma villfarelserna, kategori III. I vissa fall prövar 

domstolen om huruvida det var oaktsamt, i förhållande till uppsåtliga brott, att vara i 

villfarelse. Detta är en prövning som påminner om den som förespråkades enligt den 

nya läran eller ”fog”-läran. Det går inte att dra en slutsats om vilka villfarelser eller 

missuppfattningar det rör sig om. Beteendestyrande ambitionerna gör sig dock gällande 

i högre grad vid gärningar där det har varit fråga om (fara för) allvarlig följd. Domstolen 

tycks då vilja pröva aktsamheten i missuppfattningen av situationen. Bedömningen av 

oaktsamheten görs på så vis att domstolen ger sken av att det är fråga om en sedvanlig 

försvarlighetsbedömning, när den istället tar sikte på den tilltalades missuppfattning. 

Exempel på sådant fall är NJA 2003 s. 670,208 där den tilltalade hade, om man läser 

mellan raderna, handlat ”förhastat” i sitt försvar mot det uppfattade hotet. Han borde 

med andra ord avvaktat. En oaktsamhetsbedömning görs alltså i en annars sedvanlig 

försvarlighetsbedömning. Att det ställs högre krav vid allvarligare fall är inte ovanligt. I 

207 Lernestedt, Dit och tillbaka igen, s. 15. 
208 Även NJA 1995 s. 661, om man följer Zilas tolkning av rättsfallet. 
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exempelvis anglo-amerikansk doktrin görs även där gällande att det ska ställas högre 

krav vid allvarliga potentiella skador, till exempel skriver Ashworth om hur ”putativ-

försvar” bör hanteras: 

 
”… the law should adopt this more context-sensitive approach, taking some account of the 

circumstances of the act, of D’s responsibilities, and of what may reasonably be expected in such 

situations. The consequence may be not to require knowledge of a certain circumstance in the 

definition of the offence, but to require reasonable grounds for a belief… Of course, any such 

infusion of objective principles must recognize the exigencies of the moment, and must not expect 

more of D than society ought to expect in that particular situation. The general point, however, is that 

there may be good reasons for society to require a certain standard of conduct if the conditions were 

not such as to preclude it, particularly where the potential harm involved is serious.”209 

 

Uttalandet präglas av en vilja till ”objektivisering” av missuppfattningen hos den till-

talade. Det förespråkas att det ska finnas måttstockar (”an objectivist approach”), och 

denna måttstock ska läggas längre bort från den tilltalade vid allvarligare följder. Denna 

syn på putativfiguren som uttalas av Ashworth är, enligt min mening, den som präglat 

domarna som redovisats ovan. 

Därutöver är jag av uppfattningen att domstolen väljer, vid oklara fall, att ”justera” 

den tilltalades uppfattning på sådant sätt att försvarlighetsbedömningen utmynnar till 

dennes nackdel. Till exempel synes HD, i NJA 2012 s. 45, ha antagit att 

gärningsmannen förstått att hotet inte varit allvarligt, trots att det knappast kan sägas att 

det fanns klara indikationer på detta. Återigen handlade det om en gärning som innebar 

att en allvarlig följd hade orsakats. En liknande bedömning görs i Rödeby-målet. Vad 

som dock utmärker Rödeby-målet är att putativinvändningen avfärdades genom en 

mening. Det framgick inte heller vad den tilltalade hade trott i sin inbillning, utan endast 

att han kan ha trott att hotet var avsevärt värre. En sådan abstrakt formulering av in-

billningen kan knappast leda till en fullgod försvarlighetsbedömning.  

Förutom att rättsfallen har rört sig om en allvarlig följd kompliceras frågan då 

gärningsmannen haft en psykisk störning. Domstolarna synes ha svårt att hantera psy-

kiskt störda inom ramen för straffrätten. Svårigheter att hantera uppsåtsrekvisitet för 

psykiskt störda tycks innebära att allt fler uppfyller detta rekvisit. Detta är självklart 

209 Ashworth, Principles of Criminal Law, s. 230-231. Min kurs. 
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olyckligt utifrån skuldprincipen. Uppsåtsrekvisitet bör inte vara ”uttunnat” i förhållande 

till andra ”normala” gärningsmän.210  

 Ett annat sätt att hantera kategori (II) och (III) är att lämna dem utan avseende som 

icke förtjänta av tilltro. En sådan processuell lösning gör det svårare att kritisera 

domarna utifrån de, i denna framställning, valda premisserna (konformitets- och skuld-

principerna).211 

 I vissa fall (kategori (IV)) är strävan efter ”sann” klandervärdhet i förgrunden, och de 

beteendestyrande ambitioner i bakgrunden. RH 1980:43, RH 1983:75 och AFFA-fallet 

synes vara, såvitt jag kan se, de enda rättsfallen där prövningen gjorts i enlighet med 

den äldre läran. I AFFA-fallet friades den tilltalade på grund av att ha agerat försvarligt 

och det gjordes ingen oaktsamhetsbedömning därefter. RH 1980:43 bör skiljas från 

Lundahl-fallet eftersom polismännen i RH 1980:43 var civilklädda, och de tilltalade 

hade ingen anledning att tro att dessa var polismän. Det senare fallet, RH 1983:75, 

påminner om RH 1981:46 på så vis att båda gällde otillåten körning av motorfordon. I 

RH 1981:46 talas det om ett ”rimlighetskrav” i förhållande till uppfattningen, medan 

detta inte sker i RH 1983:75. Det torde inte gå att finna ut varför det ställs olika krav på 

den tilltalade i respektive fall.  

I NJA 1995 s. 661 fälldes den tilltalade på grund av att han hade utövat uppenbart 

oförsvarligt våld. Detta fall har, som nämnts, kritiserats av Zila. Vid en läsning av rätts-

fallet framgår dock inte att det rört sig om annat än en sedvanlig försvarlighets-

bedömning.  

 Under kategori (IV) innefattas även den situationen att A har faktiskt nödvärn mot B. 

B angriper i putativt nödvärn A, som har rätt till nödvärn. Ett liknande exempel på detta 

är RH 1993:120, som diskuterats ovan. Gränsdragningsproblem uppstår mellan relevant 

villfarelse och straffrättsvillfarelse, där lösningen har avgjorts till förmån för den till-

talade och domstolen har därmed ansett villfarelsen vara relevant. 

När gärningsmannen fälls på grund av att han har agerat oförsvarligt, har prövningen 

skett i enlighet med samtliga läror. Detta eftersom den äldre läran, den nya läran och 

”fog”-läran menar att gärningsmannen ska dömas för uppsåtligt brott vid överskridande 

av den rättfärdigande omständighetens gräns. Det går därför egentligen inte att säga att 

210 Se SOU 2002:3 s. 235-237 och SOU 2012:17 s. 526-530. Se även Westin, En ansvarslös reglering av 
den galnes skuld, s. 233. 
211 Se bl.a. RH 1999:86 och RH 1995:150, där putativinvändning lämnats utan avseende. 
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prövningen skett exklusivt enligt den äldre läran. Detta berör NJA 1995 s. 661 (ej Zilas 

tolkning), RH 1980:43 och RH 1993:120. 

Det enda som går att konstatera med säkerhet är att det i vissa fall görs en bedömning 

i enlighet med den äldre läran och i andra fall i enlighet med den nya läran eller ”fog”-

läran.  

 

7.4 Summering 
 

Ett antal rättsfall som behandlats har varit svårgenomträngliga. Många av dem har av-

gjorts innan brottsbegreppet varit lika klart utmejslat som det är idag. De slutsatser som 

dras i denna framställning bör inte uppfattas som givna, på grund av dels att flertalet av 

rättsfallen har medfört tolkningssvårigheter, dels att brottsbegreppet inte varit 

utkristalliserat. Det är därför svårt att ”klandra” domstolarna för äldre rättsfall.  

 Den under avsnitt 1.2 nämnda hypotesen kan sägas vara sann. Rättstillämpningen 

använder sig inte av putativfiguren på det sätt som den är avsedd att användas enligt 

förarbeten och doktrin. Vad som syns i rättsfallen är en blandning av den äldre läran, 

den nya läran och ”fog”-läran. Konsekvens, likformighet och förutsebarhet har hamnat i 

bakgrunden. Det som är gällande rätt, rörande putativfiguren, är just inkonsekvensen 

olikformigheten och oförutsebarheten.  

 Här ska dock göras ett försök till en schematisk uppställning. Denna uppställning är 

tänkt att visa hur putativfiguren tillämpas hos domstolarna (kategori (I) har uteslutits 

från uppställningen). Alla steg har inte använts i varje rättsfall. 

 

(1) Skulle A:s  verklighetsbild212 ge nöd(värns)rätt? 

 

 

 

 

(2)  Är villfarelsen sådan att den inte ska tillåtas grunda putativtillstånd? 

 

212 Missuppfattning av verkligheten. 

Om nej; prövningen fortsätter. 
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Om ja; putativsituation föreligger 

och prövningen fortsätter. 

Om nej; putativsituation föreligger 

inte och en vanlig uppsåtsprövning 

får göras. 

Om ja; döms för uppsåtligt brott. 

                                                 



 

 

(3a) Var det oaktsamt (I) av A att missuppfatta situationen på det sättet han gjorde? 

(3b) Utifrån A:s verklighetsbild, var gärningen (uppenbart) oförsvarlig? 

 

 

 

 

 

(4) Var det oaktsamt (II) av A att missuppfatta situationen på det sättet han gjorde? 

 

 

  

 

Som visas av uppställningen ovan görs två oaktsamhetsbedömningar. Stöd för att en 

oaktsamhetsbedömning görs i förhållande till oaktsamhetsbrott finns i NJA 1977 s. 655 

och NJA 2009 s. 234.213 Det bör påpekas att prövningen under (3a) och (3b) görs ihop 

inom en ”försvarlighetsbedömning”.  

 Denna prövning som har uppställts liknar den finska varianten (”fog”-läran). Det bör 

dock framhållas att denna prövning inte står ensam. I vissa fall görs en bedömning efter 

den äldre läran, då faller steg (2) och (3a) bort från den schematiska uppställningen. Den 

prövningen som görs i rättstillämpningen är, i de flesta fall, oförenlig med förarbeten 

och doktrin.  

  

213 NJA 2009 s. 234 har inte behandlats då det aldrig gjordes en prövning av det putativa nödvärnet, men 
den nämndes. 

Om ja på en av dessa; putativ 

nöd(värns)excess prövas. 

Om nej på båda; ansvar för 

uppsåtligt brott uteslutet. 

Prövningen fortsätter. 

Om ja; ansvar för oaktsamt 

brott föreligger. 

Om nej; ansvar för oaktsamt 

brott uteslutet. 
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8 Avslutning 
 

”Sometimes a law is just on its face and unjust in its application.” 

Martin Luther King jr. 

 

De som ser spöken mitt på ljusa dagen och försöker avvärja de uppfattade farhågorna 

kan frias på grund av brist på uppsåtstäckning rörande frånvaro av rättfärdigande om-

ständighet. Av täckningsprincipen sägs följa att uppsåtet också måste täcka det 

förhållandet att nödvärn, nöd och samtycke et cetera inte har funnits vid gärningens 

företagande. Om sådan täckning saknas talas det om putativ(t) nödvärn, nöd och 

samtycke. I denna framställning har detta, för enkelhets skull, bland annat kallats för 

”putativfiguren”. 

 Prövningen av putativfiguren kan göras på olika sätt. I stort sett rör det sig om två, i 

förhållande till varandra olika, prövningar: den ena mer ”objektiviserad”, den andra mer 

”subjektiviserad”. Den objektiviserade prövningen214 ser gärna att en person som har 

varit oaktsam i sin missuppfattning döms för uppsåtligt brott, medan den 

subjektiviserade prövningen215 innebär att den som i sin missuppfattning varit oaktsam 

döms för oaktsamhetsbrott.  

 Detta tar oss till frågan om hur vi vill att straffrätten ska vara utformad. Denna fram-

ställning förespråkar en straffrättspolitik som sätter hinder inte enbart för brottslingar 

utan också för rättstillämpare och lagstiftare. Sådan straffrättspolitik har benämnts 

defensiv. I detta ligger, menar jag, även att skuldprincipen måste respekteras fullt ut. 

Den offensiva straffrättspolitiken, däremot, karakteriseras av effektivitet.216 

 I denna framställning har jag funnit att rättstillämpningen inte är förenlig med vad 

förarbeten och doktrin uttalar ska gälla. I endast ett fåtal rättsfall görs den 

subjektiviserade prövningen, annars synes den objektiviserade prövningen råda. Detta är 

olyckligt på många sätt. För det första efterkommer man inte konformitets- och skuld-

principerna. För det andra brister rättstillämpningen i koherens gällande putativfiguren. 

Dörren står därför öppen för ostrukturerat godtycke, vilket måste anses olyckligt i en 

214 Det finns två varianter av denna, dels ”den nya läran”, dels ”fog”-läran. 
215 I denna framställning kallad för ”den äldre läran”. 
216 Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 58. 
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verksamhet som straffrätt.217 Om den tilltalade måste ha fog för sin villfarelse, bör dom-

stolen ha fog för sin prövning. 

 

  

217 Jfr Lernestedt, Dit och tillbaka igen, s. 81. 
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