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Sammanfattning 
Tyngdpunkten i uppsatsen behandlar utformningen av uppsåtets nedre gräns 
i svensk brottmålsprocess. Jag arbetar huvudsakligen med effektbrott, vilka 
kännetecknas av att gärningsmannen med sitt handlande måste ha 
åstadkommit ett visst yttre resultat t.ex. mord eller misshandel. Syftet med 
uppsatsen är att utröna varför det kvalificerade sannolikhetsuppsåtet är ett 
bättre tillvägagångssätt för att bevisa uppsåt i jämförelse med både det 
hypotetiska eventuella uppsåtet och likgiltighetsuppsåtet. Min slutsats är att 
det kvalificerade sannolikhetsuppsåtet ger möjligheter att uppställa ett högt 
beviskrav för uppsåt och är, ur rättsäkerhetssynpunkt, den mest 
tillfredställande utformningen för uppsåtets nedre gräns. 
 
I Sverige använder vi oss av ett system med fri bevisprövning i rättegången. 
Detta innebär att det i lagen inte stadgas vilka bevis som krävs för att uppnå 
beviskravet. I RB 35 kap. 1 § stadgas att den rättsliga relevanta om-
ständigheten skall vara bevisad för att ett sakpåstående skall godtas som ett 
konstaterat faktum. Hur stark bevisningen bör vara har överlämnats åt 
rättspraxis. Genom ett antal HD-avgöranden kan det gängse beviskravet i 
brottmål anses vara ”ställt utom rimligt tvivel” för att en fällande dom skall 
kunna meddelas. Med detta uttryck är beviskravet mycket högt ställt och 
innebär att då inga rimliga friande förklaringar kvarstår skall domstolen 
anse den brottsliga gärningen styrkt. 
 
HD har med skärpa hävdat ett konstant beviskrav i brottmål. Detta utan 
betydelse för brottets svårighetsgrad eller vilka brottsrekvisit det gäller. 
Endast vid fråga om bevisning gällande straffrihetsgrunden nödvärn har 
uttalats ett undantag från detta. 
 
I doktrin däremot har olika meningar gjort sig gällande. Några författare 
anser att en differentiering av beviskravet kan bli aktuell i en del situationer. 
Viktigt för min uppsats är frågan om ett differentierat beviskrav gällande de 
subjektiva rekvisiten. Då det ofta förekommer svårigheter med att bevisa 
uppsåt har alternativa vägar föreslagits för att underlätta bevisningen, t.ex. 
ett sänkt beviskrav.  
 
Andra författare är dock helt emot en differentiering av beviskravet. De 
anser det, av de straffrättsliga grundläggande principerna och EMRK, 
framgår att bevisningen i ett brottmål måste omfatta alla 
brottsförutsättningar. Det kan inte accepteras ett lägre beviskrav på grund av 
de praktiska svårigheterna med att bevisa uppsåt. Rättssäkerheten förutsätter 
att även det personliga ansvaret för gärningen utreds med samma höga krav 
på bevissäkerhet som övriga rekvisit. 
 
För att ett högt beviskrav skall kunna säkerställas krävs en god 
uppsåtsutformning. Sedan en lång tradition i Sverige har gärningsmannens 
vilja ansetts grunda ansvar för uppsåtligt brott och varit tyngdpunkten i 
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bedömningen. Problemet med ett uppsåt som bygger på att utröna 
gärningsmannens avsikter, inställning och likgiltiga attityd är att om-
ständigheterna inte kan iakttagas. Det är endast gärningsmannen själv som 
med full säkerhet kan säkerställa sina intentioner. En betydande svårighet 
att bevisa uppsåt är därför förhanden. I de fall där uppsåtet är så uppenbart 
och tydligt att en direkt observation av gärningens mening och kontext är 
möjlig, kan direkt och indirekt uppsåt säkerställas. Emellertid förekommer 
sällan yttre iakttagbara omständigheter som bevisar uppsåt. Särskilt vid 
grova våldsbrott har gärningsmannen ofta handlat i affekt eller av impuls, 
alkoholpåverkad och ibland med psykiska defekter. Hans avsikter blir därför 
svåra att bedöma. I samhället finns en grundsyn på icke önskvärt beteende 
och uppsåtligt brott bör föreligga trots att varken direkt eller indirekt uppsåt 
kan fastställas. En tredje uppsåtsform anses därför vara nödvändig, vilken 
får till uppgift att dra gränsen mellan uppsåt och oaktsamhet. 
 
De grundläggande krav som uppställs på den lägsta formen för uppsåt är att 
gärningsmannen skall ha haft insikt om risken för en viss effekt genom hans 
handlande. Hans subjektiva sannolikhet för sambandet mellan handling och 
effekt måste ligga på en viss nivå. Därutöver bör gärningsmannen ha sett 
gärningens förverkligande som något positivt. Dessutom krävs att 
uppsåtsformen beaktar möjligheterna till bevisning. Formen skall säkerställa 
det höga beviskravet i brottmål. Utformningen måste kunna göra 
bedömningen lätt och enhetlig och ta sikte på alla typer av gärningar. Den 
skall vara realistisk, verklighetsanknuten och kunna uttryckas på ett 
förståligt sätt. En rättssäker bedömning måste garanteras. 
 
Uppsåtets nedre gräns har, i Sverige, utgjorts av ett hypotetiskt eventuellt 
uppsåt. Kritiken har dock varit mycket skarp, vilket lett till att HD i ett 
aktuellt rättsfall förkastat denna uppsåtsform. Bevisningen är en 
efterhandskonstruktion. Ett hypotetiskt resonemang måste bevisas, dvs. om 
gärningsmannen skulle ha företagit gärningen även om han varit säker på att 
effekten skulle inträffa. En säkerhet han aldrig haft. Bedömningen blir 
spekulativ och godtyckliga faktorer får stor betydelse för utfallet av det 
hypotetiska provet. Det höga beviskravet kan inte upprätthållas eftersom full 
bevisning inte kan säkerställas. Uppsåtsformen kringgås istället av 
domstolen och när formen väl används är domarna ofta oeniga om det 
hypotetiska provet bör utfalla positivt eller negativt. Ur bevissynpunkt och 
ur rättssäkerhetssynpunkt kan därför uppsåtsformen inte anses godtagbar. 
 
Hur nedre gränsen för uppsåt istället bör konstrueras råder ingen enighet 
om. Konstaterat är att ingen uppsåtsform är fri från invändningar och 
problem. 
 
Oförmågan att bedöma handlingsskäl gör att det är lättare att utforma 
bevisregler med ett uppsåtsbegrepp som grundar sig på gärningsmannens 
insikt om sannolikheten för en viss effekt genom en viss handling. Ju fler 
objektiva moment i bedömningen ju lättare ter sig bevisningen. Beviskravet 
kan därmed på ett enklare sätt upprätthållas. Det kvalificerade 
sannolikhetsuppsåtet grundar ansvar för uppsåtligt brott på 
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gärningsmannens förståelse för gärningens innebörd och konsekvenser. 
Hans avsikter och likgiltighet inför effekten finns inbyggd i bedömningen. 
Det kvalificerade sannolikhetsuppsåtet kan uttryckas på sätt att en gärning 
är uppsåtlig om gärningsmannen insåg att sannolikheten för effekten var 
alldeles övertygande eller då han insåg att den skulle komma att uppstå i ett 
normalt händelseförlopp. Då gärningsmannen insåg effekten med en så hög 
grad av sannolikhet kan även anses att han var likgiltig till den. 
Uppsåtsformen underlättar bevisningen genom att den ger möjligheter till 
att prestera erforderliga bevis. Formen är verklighetsanknuten och ger en 
mer realistisk bedömning. Nackdelen är att ansvar för uppsåtligt brott 
grundas på andra omständigheter än tidigare. Viljan behöver inte längre 
utrönas. Detta gör att bevisningen underlättas på sätt att risk finns att det 
straffbelagda området för uppsåtligt brott blir alltför utvidgat. Vidare krävs 
att rättviseargumentet vid straffrättskipningen diskuteras gällande 
sannolikhetsuppsåtet. Ett uppsåtligt brott förutsätter större klander än ett 
oaktsamhetsbrott. Frågan blir därför om det kan anses rättvist och rimligt att 
i klandervärdhet inte skilja mellan en gärning där den tilltalade har full 
visshet om konsekvenserna av sitt handlade och en gärning där han inte har 
full visshet men, med tanke på den höga sannolikheten inser att effekten 
kommer att inträda. 
 
Likgiltighetsuppsåtet har den stora fördelen att ansvar grundas på samma 
förutsättningar som de traditionella uppsåtsformerna. Det är likgiltigheten 
till effekten hos gärningsmannen som blir den avgörande omständigheten i 
bedömningen. Problemet är att likgiltigheten inte alltid visar sig genom yttre 
omständigheter och handlingsskäl är som sagt svårt att bedöma. Dessutom 
måste likgiltigheten grundas på annat än enbart insikten hos 
gärningsmannen om den höga sannolikheten för effekten. I annat fall kan 
lika gärna ett sannolikhetsuppsåt användas. Då hållpunkter saknas för 
bedömningen blir det lätt att det hypotetiska eventuella uppsåtet återigen 
anammas och godtyckliga faktorer får avgöra domslutet. 
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Förord 
Genom två specialkurser i straffrätt väcktes mitt intresse för uppsåtsläran i 
Sverige. En god uppsåtsutformning kan underlätta bevisningen, vilket i sin 
tur kan säkerställa den viktiga rättssäkerhetsaspekten i straffrätten. Genom 
specialkurserna har jag fått uppfattningen om att det hypotetiska eventuella 
uppsåtet inte är ett fullgott sätt att dra gränsen mellan uppsåt och 
oaktsamhet. Denna form förutsätter ställningsstaganden som är svåra att 
göra med en bibehållen nivå av rättssäkerhet. Därav kände jag mig manad 
att utröna varför det kvalificerade sannolikhetsuppsåtet vore ett bättre 
alternativ. 
 
Min juristutbildning i Lund är till ända. En oförglömlig tid fylld med 
mycket skratt, en del tårar, minnesvärda upplevelser och lärdom för livet.  
 
 
Jag vill rikta ett varmt tack till: 
 
min familj och mina vänner för allt stöd jag fått under min utbildning. Tack 
för all uppmuntran och för all tröst.  
 
speciellt pappa Gert som fått korrekturläsa mina långa uppsatser under 
utbildningens gång. Hans hjälp har varit ovärderlig. 
 
min mentor hovrättsassessor Karin Lindbäck för värdefull hjälp med 
uppsatsen samt för alla kloka ord och erfarenheter jag fått taga del av vid 
trevliga fikastunder. 
 
min Patrik för all hjälp med data- och diskettproblem samt andra tekniska 
problem som uppkommit under examensarbetet.  
 
professor Per Ole Träskman som varit min uppsatshandledare. Tack för 
goda råd och förslag. 
 
 
Lund i augusti 2003 
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Förkortningar 
BrB Brottsbalken 
BrP Lag (1964:163) om införande av brottsbalken 
EMRK  Europakonventionen 
HD Högsta domstol (en) 
HovR Hovrätt (en) 
JT Juridisk Tidsskrift 
JustR Justitieråd (et) (en) 
NJA Nytt Juridiskt Arkiv 
NJM Förhandlingarna å det tjugoandra nordiska juristmötet. 
Prop. Proposition (en) 
RF Regeringsformen 
RH Rättsfall från hovrätterna 
RÅ Riksåklagaren 
SOU Statens offentliga utredningar 
SvJT Svensk Juristtidning 
TFR Tidsskrift for Rettvitenskap 
TR Tingsrätt (en) 
RÅ Riksåklagare (n) 
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1 Inledning 

1.1 Presentation av examensarbete 

Vad är ett uppsåtligt brott och hur skall detta bevisas? Det är frågor som 
livligt diskuteras i den straffrättsliga litteraturen, trots detta utan enighet om 
den korrekta lösningen. Grunden för dessa meningsskiljaktigheter beror till 
största del på att det föreligger stora svårigheter med att bevisa uppsåt. 
Bedömningen innehåller många ideologiska och moraliska ställnings-
taganden om bland annat vad som egentligen är möjligt att bevisa, hur 
mycket som skall lagregleras och vem som skall utföra dessa regleringar.  
 
För att uppnå goda möjligheter att bevisa uppsåt krävs en god utformning av 
uppsåtsrekvisiten. Rättssäkerheten förutsätter att den tilltalades personliga 
ansvar utreds med ett högt ställt beviskrav. Risken för misstag och felaktiga 
domslut skall vara ytterst liten. En fällande dom för uppsåtligt brott måste 
därför kunna fastställas med säkerhet. Den svåraste bedömningen är att 
bestämma uppsåtsgränsen. När föreligger ett uppsåtligt brott samt när är 
endast ett oaktsamhetsbrott förhanden? Det krävs att bedömningen är 
bestämd och enhetlig. Den traditionella uppsåtsläran i Sverige utgår från det 
hypotetiska eventuella uppsåtet vid gränsdragningen mellan uppsåt och 
oaktsamhet. Denna lära har utsatts för mycket kritik eftersom metoden i 
stort sett är omöjlig att bevisa. I en aktuell dom från HD kan sägas att 
domstolen i domskälen förkastat det hypotetiska provet. Frågan är vilken 
uppsåtsform och metod som istället skall användas för gärningsmannens 
uppsåt. Utformningen bör innebära möjligheter att garantera de beviskrav 
och rättssäkerhetsprinciper som uppställs i straffrätten. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med uppsatsen är att utröna varför det kvalificerade sannolikhets-
uppsåtet är ett bättre tillvägagångssätt för att bevisa uppsåt i jämförelse med 
både det hypotetiska eventuella uppsåtet och likgiltighetsuppsåtet. För att 
uppnå mitt syfte skall jag ge svar på följande frågor: 
 
1. Hur ser dagens svenska uppsåtslära ut? 
2. Vad grundar ansvar för uppsåtligt brott och vari ligger svårigheten att 

bevisa uppsåt?  
3. Bör det höga beviskravet ”ställt utom rimligt tvivel” även gälla 

beträffande den tilltalades skuld trots svårigheterna att bevisa uppsåt? 
4. Vilka krav måste ställas på uppsåtets nedre gräns? 
5. Hur bör gränsen mellan uppsåt och oaktsamhet vara utformad så att 

bevissvårigheterna kan övervinnas och rättsäkerheten säkerställas?  
6. Varför är ett kvalificerat sannolikhetsuppsåt att föredra framför både ett 

hypotetiskt eventuellt uppsåt och ett likgiltighetsuppsåt? 
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1.3 Avgränsning 

Arbetet behandlar svensk brottmålsprocess och utelämnar tvistemåls-
processen i dess helhet. Några få paralleller dras med utländsk uppsåtslära. 
Uppsåtsbegreppet är det huvudsakliga spörsmålet för uppsatsen vilket 
framgår av både titel och syfte. På grund härav beskrives endast 
oaktsamhetsformerna i den mån de är relevanta för en ökad förståelse för 
uppsatsen. Brottsbegreppet beskrivs endast i enlighet med Nils Jareborgs 
schema. Andra förslag finns, men hans är bra och överskådligt. Gällande 
beviskravet och bevisvärderingen inriktas beskrivningen på förhållanden 
som rör de subjektiva rekvisiten. De olika bevisvärderingsmodellerna och 
problematiken kring dessa berörs inte. Därför sker en inriktning på 
situationer där händelseförlopp och orsaker till effekten i stort sett redan är 
fastställda.  
 
Utvecklingen av uppsåtsformerna behandlas i korthet, mest som en historisk 
inblick och för förståelsen av uppsatsen. Då det föreligger särskilda 
svårigheter med att bevisa effektbrott är dessa av huvudintresse. Uppsåt i 
förhållande till gärningsmoment lämnas åt sidan, vilket även gäller uppsåt i 
förhållande till försöksbrott. Inte heller problemen kring uppsåt och 
tillräknelighet samt uppsåt och självförvållad berusning beskrivs.  
 

1.4 Metod och material 

Mitt tillvägagångssätt för att finna svaren på uppsatsens syfte och 
frågeställningar bygger på sedvanlig juridisk metod. För att jämföra olika 
alternativa utformningar av uppsåtets nedre gräns har även en komparativ 
metod använts.  
 
Jag har arbetat med rättspraxis, förarbeten och doktrin. På detta sätt har jag 
försökt skapa en bild av både äldre och gällande rättsläge kring frågorna om 
uppsåtsbevisningen och svårigheterna kring denna. Då det funnits liknande 
redogörelser i olika böcker, har jag arbetat med en eller två av dem som jag 
anser ha åstadkommit klarhet i rätten. Kurslitteratur från grundkurser och 
specialkurser i straff- och processrätt har varit till stor hjälp och en 
utgångspunkt i mitt faktasökande. Med ett stort utbud av olika referenser har 
det varit lättare att ta del av ursprungskällor för att hitta relevant material till 
uppsatsen. Några rättsfall har också varit av betydelse för uppsatsen. Genom 
dessa har jag fått kunskaper om hur domstolen, på olika sätt, gått tillväga för 
att döma för uppsåtligt brott. Med hjälp av rättsfallen har jag också kunnat 
analysera hur uppsåtsbedömningen bör se ut samt vilket tillvägagångssätt 
som lättast kan ge en rättssäker uppsåtsbedömning. En del fakta är hämtade 
från föreläsningar med professor Per Ole Träskman.  
 
För att kunna ge välgrundade resonemang kring mina frågeställningar har 
jag arbetat mycket med doktrinen på området. Ämnet har behandlats av 
många författare med olika åsikter och olika argumentation. Jag har studerat 
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litteraturen och redogjort för både för- och nackdelar med de olika 
uppsåtsformuleringarna. Vidare har jag redogjort för ett par kända rätts-
vetares förslag på olika uppsåtsformer och uppsåtsbedömningar.  
 
Kort har redogjorts för den historiska bakgrunden till vår svenska 
uppsåtslära. Jag anser det vara av vikt, för förståelsen av mina resonemang i 
uppsatsen, att ha kunskap om hur den svenska definitionen av uppsåt har 
uppkommit och varför vår uppsåtslära ser ut som den gör i dagsläget. 
 
Min faktadel är i stort sett deskriptiv. Jag föredrar att i en avslutande 
diskussion analysera, kommentera och komma med egna synpunkter. Jag 
diskuterar i den avslutande delen mitt syfte och de frågor jag ställt i 
inledningen. 
 

1.5 Disposition 

Uppsatsen har disponerats på följande sätt. 
 
I kapitel två redogörs för brottsbegreppet i svensk rätt. Detta för att 
underlätta läsningen av uppsatsen och ge kunskap om vad som krävs för att 
en gärning skall få benämnas som brott. Jareborgs uppställda schema 
används, då detta på ett klart och koncist sätt visar de olika momenten av 
begreppet brott. 
 
I kapitel tre beskrivs beviskravet i brottmål. Åklagarens bevisbörda och 
definitionen av dagens högt ställa beviskrav behandlas. För att kunna 
beskriva ifall beviskravet är konstant eller i viss mån differentierat mellan 
olika brott och olika rekvisit redogörs för både rättspraxis och de skilda 
ståndpunkterna i doktrin. 
 
I kapitel fyra redogörs vidare för utvecklingen av vår uppsåtslära i Sverige 
som avslutas med en beskrivning av hur den traditionella uppsåtsläran 
slutligen definierats.  
 
I kapitel fem och sex behandlas uppsåtets nedre gräns som får sägas vara 
huvudpunkten i min uppsats. I kapitel fem, redogörs för gränsen mellan det 
eventuella uppsåtet och oaktsamhet och gränsen mellan 
sannolikhetsuppsåtet och oaktsamhet. En beskrivning görs även av Ivar 
Strahls och Nils Jareborgs egna förslag på definitioner av uppsåtet och dess 
nedre gräns. I kapitel sex beskrivs hur det hypotetiska eventuella uppsåtet 
blev svensk rätt genom rättspraxis, hur rättspraxis behandlat och dragit 
gränsen mellan uppsåt och oaktsamhet samt ett förslag på nytt 
uppsåtsbegrepp som utretts i SOU 1996:185. Då HD, i oktober 2002, 
behandlat gränsdragningen och kommit med olika ståndpunkter om hur 
uppsåtsbegreppet bör se ut har slutligen vårt nya rättsläge behandlats och 
hur domskälen i rättsfallet möjligen kan tolkas. 
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I kapitel sju redogörs för olika orsaker till varför det föreligger svårigheter 
med att bevisa uppsåt. Som utgångspunkt i detta kapitel beskrivs de moment 
som skall bevisas gällande de olika uppsåtsformerna. Därefter upptas 
begreppet handling och svårigheten att bevisa handlingsskäl. Vidare 
beskrivs erfarenhetssatser samt bevisvärderingen vid uppsåt. 
 
I kapitel åtta behandlas kraven som måste ställas på uppsåtsbegreppet. Kort 
redogörs för begreppen rättssäkerhet och legalitetsprincipen. Vidare 
beskrivs för- och nackdelarna med olika alternativ för att dra gränsen mellan 
uppsåt och oaktsamhet samt slutligen fördelarna med ett lagstadgat 
uppsåtsbegrepp. 
 
I kapitel nio avslutas uppsatsen med en diskussion och analys av mitt syfte 
och mina frågeställningar. Tyngdpunkten i analysen läggs på att undersöka 
varför det kvalificerade sannolikhetsuppsåtet vore det bästa sättet för 
gränsdragningen mellan uppsåt och oaktsamhet. 
 

1.6 Begreppsdefinition  

Jag vill i detta inledande skede definiera några grundläggande begrepp inom 
bevisrätten. Detta för att ge läsaren en ökad förståelse för min uppsats. 
 
Bevisning: (a) när bevisningen förebringas under huvudförhandlingen, dvs. 
när rätten lyssnar till vittnesmål och går igenom skriftliga handlingar osv., 
(b) när parterna i sin plädering drar slutsatser av det som framkommit 
genom bevisningen, (c) när rätten värderar bevisningen under 
överläggningen samt redovisar detta i domen.1
 
Bevisprövning: kan beskrivas som hela den process under överläggningen 
vid vilken bevisningen är föremål för bedömning.2
 
Bevisvärdering: avser själva avvägningen av bevisens stryka.3  
 
Bevisfaktum – hjälpfaktum: Vid bevisprövningen och bevisvärderingen är 
distinktionen mellan bevisfakta och hjälpfakta väldigt central. Bevisfakta är 
sådana omständigheter som är av omedelbar betydelse för att verifiera eller 
falsifiera ett bevistema. Hjälpfakta utgör endast tolkningshjälp för att höja 
eller sänka värdet hos ett bevis- eller rättsfaktum. Alltså inte att bevisa något 
självständigt.4 Karaktären hos ett hjälpfaktum eller ett bevisfaktum är ingen 
fastställd egenskap utan beror på bevistemat och formuleringen av detta. 
Vid bevisprövningen är det viktigt att kontrollera att inte hjälpfakta får 
status som bevisfakta. Detta eftersom de då kan samverka med bevisfakta, 

                                                 
1 Ekelöf (1995) s 12. 
2 Diesen (2002) s 7. 
3 Diesen (2002) s 7. 
4 Ett undantag är när hjälpfakta omvandlas till eliminationsbevis. Se om detta i Diesen m.fl. 
(1997) s 26-28. 
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vilket betyder att dess relevans ges alltför betydande värde. Det finns inte 
alltid en klar gränsdragning mellan bevis- och hjälpfakta. För att försöka 
tydliggöra gränsdragningen ställer Diesen följande fråga: Kan denna 
omständighet, om den är fullständigt säkerställd, bevisa det aktuella temat 
eller kan omständigheten bara, i bästa fall, utgöra ett stöd för annan 
bevisning?5

 
Rättsfaktum: Det slutliga bevistemat i ett mål. Med andra ord ett faktum 
som har omedelbar relevans i målet genom att ha betydelse för en rättsföljd. 
I brottmål är de objektiva rekvisiten rättsfaktum.6
 
Gärningsman: I hopp om att underlätta för läsaren att ta del av uppsatsen 
använder jag mig av termen ”gärningsman”, vilken avser både män och 
kvinnor. Anledning till att jag valt denna definition är att texten och språket 
flyter lättare. I den juridiska litteraturen används ibland termen 
”gärningsperson”. Visserligen är den neutralt bestämd men ibland otymplig 
att bruka. Däremot håller jag mig till den allmänna regeln om att 
”människa” är femininum. 
 
 

                                                 
5 Diesen m.fl. (1997) s 25-26, s 54-56, citat s 55. 
6 Ekelöf (1997) s 32. 
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2 Brottsbegreppet 

2.1 Två huvudtyper av brottsförutsättningar 

1 kap. 1 § BrB framgår att ett brott är en gärning, som är beskriven i en 
författning och för vilken straff är föreskrivet. I 3 § BrB samma kapitel 
stadgas vidare att straff finns i två former, böter och fängelse. Som 
definition av brott, är 1 kap. 1 § BrB ofullständig. En straffbelagd gärning är 
en nödvändig förutsättning för brott, men inte tillräcklig. Fler brottsrekvisit 
av allmän karaktär måste också vara uppfyllda. Dessa brottsrekvisit brukar 
traditionellt indelas i rekvisit för otillåten gärning och rekvisit för personligt 
ansvar (objektiva och subjektiva rekvisit).7
 
Förenklat kan sägas att det i straffstadgandena framgår vilka de objektiva 
rekvisiten är medan de subjektiva rekvisiten är de krav på uppsåt och 
oaktsamhet som uppställs för det personliga ansvaret. Vad som utgör brott 
kan alltså inte endast besvaras genom en hänvisning till ett straffstadgande. 
Även gärningsmannens subjektiva förhållande till gärningen, eller hans 
skuld, har betydelse för det straffrättsliga ansvaret. Att påpeka är att vi i 
Sverige än så länge har en unik reglering, som innebär att även små barn 
och sinnessjuka personer kan begå brott.8
 
Jag kommer i den följande redovisningen av brottsbegreppet att arbeta med 
Nils Jareborgs schema med olika nivåer och indelning av brottsbegreppet. 
Under de olika rubrikerna i Jareborgs schema anför jag ibland ytterligare 
fakta och material från andra rättsvetare som har relevans under 
ifrågavarande rubrik. 
 
I Jareborgs schema delas den otillåtna gärningen in i: 
- straffbelagd gärning, 
- gärningskontroll,  
- gärningens stridighet mot svensk lag och  
- grunder som utesluter skuld.  
 
Det personliga ansvaret delas in i:  
- det allmänna skuldbegreppet samt  
- helt ursäktande omständigheter.  
 
Denna indelning har sin största betydelse som ”checklista” vid prövningen 
av om alla förutsättningar för en fällande dom är uppfyllda. (Se bilaga A för 
en sammanfattande uppställning).9  

                                                 
7 Jareborg (2001) s 33. 
8 Jareborg (2001) s 33. Se dock utredning om förändring i frågan, SOU 2002:3. 
9 Jareborg (2001) s 33, s 38-39. 

 11



2.2 Straffbelagd gärning 

De enskilda straffbestämmelserna i BrB och övrig lagstiftning innehåller 
dels en beskrivning av en eller flera gärningstyper, dels till denna en knuten 
straffskala. En gärning är straffbelagd om en konkret handling eller 
underlåtenhet uppfyller de krav som en brottsbeskrivning uppställer. 
Brottsbeskrivningen anger de för brottstypen säregna rekvisiten.10  
 

2.2.1 Gärningsbegreppet 

Ett brott består alltid i en mänsklig gärning av fysisk karaktär, ett ingripande 
i vad som händer i världen. Vid gärningar i form av underlåtenhet räcker det 
att man låter något ske och avstår att ingripa fast ett ingripande borde ha 
gjorts. Att dömas för ett brott innebär att en person åläggs ett ansvar för sina 
egna gärningar. Beslut, avsikter och åsikter kan i sig inte kriminaliseras. De 
måste ha kommit till uttryck på något vis, åtminstone genom 
kommunikation med en annan person.11

 

2.2.2 Handling- och underlåtenhetsbegreppet 

Gärning är överbegrepp till handling och underlåtenhet. Begreppen handling 
och kroppsrörelse företräder två olika aspekter på beteende hos människor. 
Den första är social och den andra fysisk (mekanisk). Att känna igen och 
tolka ett mänskligt handlande innebär att tolka mänskligt beteende i ett 
socialt sammanhang. En handling har en motsvarighet i en kroppsrörelse. 
Det omvända föreligger däremot inte, utan åtskilliga varianter av 
kroppsrörelser saknar motsvarighet i handlingar. Vidare kan en 
kroppsrörelse helt förklaras med hjälp av anatomiska och fysiologiska 
termer. En handling däremot är föremål för en människas kontroll och är 
beroende av dennes skäl, motiv, avsikter, föreställningar, böjelser och 
önskemål.12

 
En handling tillerkänns personen som upphovsman. Det är han som 
åstadkommer handlingen. Inte att denna endast händer honom. I botten 
ligger förmågan att kunna kontrollera kroppens rörelser. Alla människor har 
en mer eller mindre omfattande repertoar av rörelser, vilken de har en 
förmåga att utföra. Då denna förmåga genomförs finns inte möjlighet att 
skilja mellan handling och rörelse. Här föreligger en primär handling. 
Denna primära handling kan inte utföras genom att man gör någonting 
annat. Eftersom en hälsning kan utföras genom ett handlyftande är detta inte 
en primär handling. Själv handlyftandet däremot är primärt. Ytterst måste en 
handling vara baserad i ett utövande av den primära förmågan att 

                                                 
10 Jareborg (2001) s 34. 
11 Jareborg (2001) s 127-128. 
12 Jareborg (2001) s 128. 
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kontrollera kroppens rörelser. Straffrätten kriminaliserar inte primära 
handlingar.13

Traditionellt brukar skiljas mellan effektbrott och rena handlingsbrott. Det 
som kännetecknar ett effektbrott är att gärningsmannen med sitt handlande 
måste ha åstadkommit ett visst yttre resultat. En effekt av något slag. Ett 
exempel är mord, där gärningsmannen orsakat offrets död. Andra exempel 
på effektbrott är misshandel, skadegörelse, mordbrand m.fl. Till de rena 
handlingsbrotten, där gärningsmannen inte behöver ha åstadkommit en viss 
effekt, hör t.ex. mened, häleri och svindleri.14  
 
En straffrättsligt relevant underlåtenhet består i underlåtenhet att utföra en 
handling i strikt mening. Underlåtenhet är inte det samma som overksamhet 
eller passivitet. Det en människa faktiskt gör är utan betydelse för frågan om 
hon underlåter att utföra en viss handling. Underlåtenhetsansvaret kan 
utformas, antingen som ett äkta underlåtenhetsbrott eller som ett oäkta 
underlåtenhetsbrott. Den förstnämnda varianten kännetecknas av att 
ansvaret för underlåtenhet att utföra en viss handling kan utläsas direkt från 
lagparagrafen. Den andra formen avser fall med underlåtenhet som medför 
ansvar enligt ett straffstadgande där gärningen uttrycks med en formulering 
som kan bestå i både en handling och en underlåtenhet. Viktigt att påpeka är 
att då överträdelsen består i underlåtenhet att ingripa i ett fysiskt 
orsakssamband (att låta en sak ske istället för att förhindra att det sker) kan 
ansvar utkrävas endast om den underlåtande befinner sig i garantställning.15  
 

2.2.3 Särskilt om effektdelikt 

Många brott i vår lagstiftning utgörs av skadebrott som utformats som 
effektbrott. Exempel är mord, skattebedrägeri och miljöbrott. Det finns 
således ett krav på en viss effekt. I nyare lagstiftning har också 
konstruktionen med risk för skada blivit mer vanlig. I straffbuden uppställs 
krav på fara för effekt och fara för att skada av visst slag skall uppkomma. 
Sådana krav benämns farerekvisit. Till följd därav har vi fått två kategorier 
av effektbrott, skadebrott och farebrott.16  
 
En förutsättning för effektbrott är att det finns ett orsakssamband, en 
kausalitet, mellan den brottsliga handlingen och effekten. Således räcker det 
inte att förvissa sig om att gärningsmannen utfört den angivna handlingen 
och att effekten faktiskt inträffat.  Det måste även konstateras att effekten 
verkligen orsakats av gärningsmannens handling. Kausalitet mellan 
handling och effekt förutsätter en viss tidsföljd. Handlingen måste ha 
föregått effekten. Men en händelse som föregår en annan är inte enbart av 
detta skäl orsak till denna. Det krävs något mer. Det prövas om den första 
händelsen stått i ett sådant samband med den andra att det i enlighet med vår 
föreställning om vissa regelbundenheter i skeendet föreligger ett orsaks- 
                                                 
13 Jareborg (2001) s 128-131 samt Cavallin (1999) s 119. 
14 Leijonhufvud, Wennberg (1997) s 34-35. 
15 Jareborg (2001) s 131-132, s 181-184. Se mer om garantläran s 184-202. 
16 Leijonhufvud, Wennberg (1997) s 37. 
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eller kausalsamband. Det är viktigt, då kausaliteten prövas, att det inträffade 
förloppet också individualiseras till tid och art så långt det är möjligt. 
Emellertid förekommer situationer där gärningsmannen inte råder över hela 
det förlopp som föregått det brottsliga resultatet. Ett orsakssamband har inte 
någon naturlig avgränsning och det är i praktiken omöjligt att exakt avgöra 
vilka orsaker som åstadkommit en viss följd. Straffansvaret måste därför 
avgränsas. Ett sätt att lösa problemet är att kräva att handlingen måste ha 
varit en adekvat orsak till effekten. Adekvans betyder att handlingen vid 
tidpunkten för dess företagande skall ha inneburit en objektiv fara för den 
skadliga effektens inträffande, just på det sätt som blivit fallet i 
verkligheten. Då en bedömning sker om sådan objektiv fara förelegat utgås 
från alla de fakta och erfarenhetsrön som vid tidpunkten för handlingens 
företagande överhuvudtaget varit tillgängliga för mänsklig kunskap. Alltså 
inte från gärningsmannens egna kunskaper om de föreliggande 
omständigheterna. Det skall ha förelegat en stor risk för effektens inträde 
och att handlingen inte skulle ha företagits av en normalt försiktig person 
som velat undvika effekten.17 Ivar Strahl har invänt mot adekvansläran och 
menar att den ger olika svar beroende på hur noggrant händelseförloppet 
beskrivits. Ju fler konkreta detaljer som upptas kring själv handlingen, ju 
lättare är det att anse adekvanskravet vara uppfyllt.18 Nils Jareborg har 
utvecklat en egen teori och löser problemet att avgränsa orsakssambandet 
med begreppen gärnings-kontroll och gärningsculpa. 
 

2.3 Gärningskontroll och gärningsculpa 

Begreppet kontrollerad gärning är helt grundläggande för ansvarsläran. Om 
gärningsmannen inte kan tillskrivas en kontrollerad gärning är brott 
uteslutet. Gärningskontroll är med andra ord ett minimikrav för 
straffrättsligt ansvar. En gärning som är brottslig kan förverkligas om 
gärningsmannen har kontroll över skeendet fram till brottets fullbordan. 
Kravet på kontroll, anser Jareborg, åsyftar inte den aktuella kontrollen utan 
ett krav på förmåga till kontroll. Att en handling är kontrollerad betyder att 
gärningsmannen på order kan hejda eller avsluta det kausala skeendet som 
handlandet innebär. Således rör det sig om en persons förmåga att göra 
något visst som har kausala konsekvenser. Jareborg preciserar också 
begreppet negativt. Det krävs inte att han själv har klart för sig vad han 
håller på med att åstadkomma eller förstår att han har kontrollförmåga. Att 
gärningen är kontrollerad betyder således inte att gärningsmannen har 
kontroll över skeendet, med andra ord att han faktiskt råder över 
händelseförloppets utveckling. Med en slutlig precisering förklarar han att 
beteckningen kontrollerbar handling är mer träffande. Kontrollen har inte 
omedelbart att göra med en förmåga att åstadkomma att brott förövas, utan 
det väsentliga är förmåga att förhindra att brott förövas.19  
 

                                                 
17 Leijonhufvud, Wennberg (1997) s 49-53. 
18 Strahl (1976) s 72-74. 
19 Jareborg (2001) s 203-204. 
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Istället för adekvansläran löser Jareborg problemet med en modell som 
bygger på gärningsculpa. Detta begrepp är en sorts oaktsamhet som skall 
avgränsa ansvaret i de fall då resultatet av en gärning inte kan kontrolleras 
av gärningspersonen. I normalfallet innefattar detta begrepp två huvudled. 
Det krävs först och främst att gärningsmannen i sitt kontrollerade handlande 
tagit risker som inte kan tolereras, ett otillåtet risktagande. Därefter krävs att 
det oönskade resultatet orsakats på ett sätt som innebär att en sådan risk 
förverkligats. Det otillåtna risktagandet måste vara relevant för resultatets 
uppkomst. Bedömningarna är utpräglat normativa och mycket svåra att 
göra. De kompliceras genom att ansvar inte är uteslutet trots att 
gärningsmannen helt saknade kontroll över det som motsvarar 
brottsbeskrivningen, förutsatt att han haft gärningskontroll i ett tidigare 
skeende.20

 
Skillnaden mellan gärningsculpa och personlig culpa, som jag nedan 
återkommer till, ses allmänt som en skillnad mellan vilket orsaksförlopp 
som betraktas, då gärningen bedöms. Prövningen av gärningsculpa inriktar 
sig på skadan och bedömningen av personlig culpa på den brist på insikt om 
tillåten gärning. Skillnaden kan också beskrivas som att gärningsculpa är en 
oaktsamhet som konstitueras genom att gärningsmannen gör något och 
personlig culpa när han gör något.21  
 

2.4 Gärningens stridighet mot svensk lag 

Det kan finnas nationella och territoriella begränsningar för tillämpligheten 
av ett straffbud. Detta trots att det inte direkt framgår av lagen. En gärning 
måste sålunda förövas på svenskt territorium för att vara ett svenskt brott. 
Dessa regler är nära förbundna med tolkning av de enskilda 
straffbestämmelserna. Påpekas bör att dessa regler inte skall blandas ihop 
med processrättsliga regler om villkoren för svensk domstols behörighet 
osv. Dessa har inte något att göra med frågan huruvida ett brott är förövat.22  
 

2.5 Grunder som utesluter skuld 

Under vissa omständigheter framstår de straffbelagda gärningarna som 
berättigade, rättfärdigade eller i alla fall tolerabla. För att vara tillåtna krävs 
att undantagsregler uppställs. Sådana regler finns framförallt i 24 kap. BrB i 
vår straffrättsliga lagstiftning. Exempel är nödvärn, nöd och samtycke. 
Undantagsreglerna begränsar straffbudens tillämpningsområde till att 
närmare stämma överens med straffvärdebedömningar hos lagstiftaren och 

                                                 
20 Jareborg (2001) s 34-35. 
21 Cavallin (1999) s 513. Distinktionen är svår att göra och ett par problem är för handen. 
Dock finns inte utrymme i uppsatsen för att beskriva dessa. För vidare intresse se Cavallin 
(1999) s 514 ff.  
22 Jareborg (2001) s 35. 
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allmänheten. Att en straffbelagd gärning är rättsenlig innebär att en 
intressekollision löses till straffrättens nackdel.23

 

2.6 Det allmänna skuldbegreppet 

2.6.1 Uppsåt 

Uppsåt och oaktsamhet är de två skuldformer som förekommer i svensk 
straffrätt. Uppsåt (dolus) innebär i ungefärliga ordalag att gärningsmannen 
förstår vad han gör, den uppsåtliga gärningen företas med vett och vilja. 
Typfallet är en medveten kontrollerad handling eller underlåtenhet. Inom 
straffrätten är uppsåtsbegreppet mycket mer komplicerat och måste 
bestämmas med större precision än genom en hänvisning till uttrycket ”med 
vett och vilja”. Ivar Strahl skriver att beträffande både uppsåt och 
oaktsamhet bör framhållas att detta är brottsrekvisit som avses då vi i 
straffrättsliga sammanhang talar om uppsåt eller oaktsamhet. Det för 
straffrätten relevanta är endast om en ifrågavarande handling uppfyller 
uppsåts- resp. oaktsamhetsrekvisitet i något straffbud. Det saknar intresse att 
handlingen i någon annan mening kan sägas vara uppsåtlig eller oaktsam. 
Det är självklart, skriver Strahl, att människor i allmänhet handlar med vett 
och vilja och kan därför, i vardagligt språkbruk, sägas handla uppsåtligen. 
Ännu tydligare är, anser han, att många handlingar med skäl kan anses 
oaktsamma fastän detta inte har intresse för straffrätten. Det som är av 
intresse är ifall en handling uppfyller ett av lagen uppställt uppsåts- eller 
oaktsamhetsrekvisit.24

 
Strahl anser att uppsåtet skall utformas så att det bäst tjänar det praktiska 
syftet med att begränsa kriminaliseringen till vad som anses önskvärt att 
straffbelägga som ett uppsåtligt brott. Uppsåtet har, under en lång 
utveckling, preciserats och förfinats alltmer. Eftersom uppsåtet har detta 
praktiska syfte saknas anledning att tro att fortsatt psykologisk forskning 
skulle kunna ge svar på vad uppsåt egentligen är. Syftet är inte att finna 
något i det mänskliga själslivet som skulle anses vara det egentliga uppsåtet. 
Inom psykologin görs visserligen framsteg som kan utnyttjas vid 
bestämmandet av uppsåts-rekvisitet, men uppsåtet är inte en företeelse som 
vi kan få kännedom om genom forskning av själslivet. Uppgiften är att låta 
uppsåtet vara ett ändamålsenligt medel för straffrättsskipningen.25  
 
Att handla uppsåtligen betyder inte alltid att handlandet är av ond eller 
illvillig avsikt. Även ett barmhärtighetsdödande är uppsåtligt. Dock kan inte 
uppsåtligt brott vara förhanden genom ofrivilliga kroppsrörelser eller 
beteenden som uppstår reflexmässigt eller beteenden under hypnos. 
Detsamma gäller ofrivilliga kroppsrörelser under medvetslöshetsliknande 
tillstånd. För att kunna anses ha uppsåt får den tilltalade alltså inte ha varit 
                                                 
23 Jareborg (2001) s 35-36, s 254. 
24 Strahl (1976) s 85, s 89. 
25 Strahl (1976) s 89-91. 
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alltför omtöcknad. Dock bör påpekas att uppsåt inte utesluts på grund av att 
gärningsmannen handlat i stark affekt eller genom impuls.26

2.6.1.1 Kort om begreppet viljeakt 
Enligt den traditionella handlingsläran anses, den själsliga händelse eller 
process eller det själsliga tillstånd som föreligger vid varje verklig handling, 
vara ett viljefenomen, en viljeakt, som orsakar en kroppsrörelse. Det 
föreligger ett kausalsamband mellan själva kroppsrörelsen och viljeakten. 
För en uppsåtlig handling krävs alltså vilja.27 Svensk doktrin har nästan 
enhälligt anslutit sig till denna traditionella lära. Ivar Agge beskriver 
handlingbegreppet som att handling i straffrätten i första hand förstås som 
en yttre mänsklig handling som i allmänhet är en kropplig rörelse som bärs 
upp av en viljeakt, ett beslut hos den handlande.28  
 
Denna traditionella läran kritiseras starkt av Nils Jareborg. I läran laboreras 
med begrepp som viljeakt eller beslut. Dessa har emellertid inte något med 
uppsåt att göra.29 Också Strahl har undvikit att binda sig vid den 
traditionella handlingsläran. Han menar att det inte kan göras några försök 
att definiera vad som straffrättsligt är att betrakta som handling. De 
subjektiva rekvisiten torde vara tillräckliga för att hålla kriminaliseringen 
inom behöriga gränser utan att det måste avgöras vad som kan läggas den 
tilltalade till last i en handling. Hos Strahl ges inte viljemomentet någon 
dominerande plats, då han beskriver uppsåtet. Hans centrala begrepp är 
”medvetenhet” och ”kännedom”. Någon viljeakt eller beslut krävs inte för 
uppsåt.30

 
Monica Strömmerstedt har uttalat följande: Strahls uppfattning är för henne 
övertygande. Den betoning av gärningsmannens viljeinriktning som ligger i 
uttrycket ”med vett och vilja” ger en otillfredsställande bild av det 
straffrättsliga uppsåtet. Särskilt gäller detta de mycket grova våldsbrotten, 
som ofta dessutom begås av kraftigt berusade gärningsmän. Det är här 
omöjligt att föreställa sig att någon medveten viljeakt initierade gärningen. 
Dock är det så att uppsåt nästan alltid föreligger vid dessa tillfällen.31  
 

2.6.2 Oaktsamhet 

Oaktsamhet (personlig culpa) innebär i princip att gärningsmannen skulle ha 
haft tillfälle att rätta sig efter lagen, om han gjort något han borde ha gjort. 
Det finns inte någon definition av oaktsamhet i lagen. Oaktsamhet är en så 
kallad standard, ett rättsligt begrepp som får sin innebörd genom 
utomrättsliga regler stadda i kontinuerlig förändring. Oaktsamhet är dock en 
avvikelse från ett önskvärt handlande. Det krävs vidare ett visst minimum 
av oaktsamhet för att handlandet skall leda till straffrättsligt ansvar. 
                                                 
26 Leijonhufvud, Wennberg (1997) s 60-61, Strahl (1976) s 91-92. 
27 Jareborg (1969) s 67-68. 
28 Agge (1961) s 267. 
29 Jareborg (1969) s 68-69. 
30 Strahl (1976) s 26, s 91 ff. Mer om Strahls och Jareborgs läror i kap. 5.3. 
31 Strömmerstedt (1987) s 40. 
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Bedömningen delas in i två led för att konstatera att oaktsamhet föreligger. I 
det första ledet måste domstolen fastställa vad för anspråk på aktsamhet som 
kan ställas på det ifrågavarande området. Då oaktsamhet alltid innebär, i 
straffrättslig mening, en viss icke obetydlig avvikelse från önskvärt 
handlande, försöker domstolen först formulera den önskvärda aktsamheten. 
Denna bedömning kan hämtas från till exempel lagregler, författningsregler 
eller föreskrifter som myndigheter meddelat. Finns inte dessa regler får 
oaktsamhetsbedömningen ytterst utgå från aktsamhet som en normalt 
försiktigt person skulle ha följt. Det spelar ingen roll för bedömningen om 
handlingen lett till skada eller konkret fara för skada. Ansvar kan inträda 
trots att konkret fara för skada inte uppkommit. Det som fordras är en 
subjektiv täckning i form av oaktsamhet i förhållande till de objektiva 
brottsrekvisiten. I det andra ledet måste domstolen ge skäl för att det skall 
kunna begäras just av den individuelle gärningsmannen att denne i 
situationen iakttog nödvändig aktsamhet. Hänsyn tas alltså till en persons 
individuella egenskaper. Brist på utbildning, kunskap, syn m.m. kan 
beaktas. Emellertid kan det vara oaktsamt att sätta sig i en situation som 
fordrar de egenskaper eller kunskaper som personen saknar.32

 
Begreppsbildningen av uppsåt är skarpare och mer teknisk än vad jag här 
antytt. Jag kommer i uppsatsen ingående beskriva uppsåtskonstruktionen, 
framför allt gränsdragningen mellan uppsåt och oaktsamhet, samt hur 
uppsåtet, enligt min mening, skall bevisas.  
 

2.6.3 Täckningprincipen 

En ytterligare förutsättning för att brott skall anses föreligga är att det råder 
en viss kongruens mellan brottets objektiva och subjektiva sida. 
Gärningsmannens uppsåt eller oaktsamhet måste ”täcka” den rättstridiga 
gärningen. Denna grundsats kallas täckningsprincipen och är viktig i 
straffrätten. Det är givet att det inte kan krävas fullständig kongruens mellan 
gärningsmannens verklighetsbild och den verklighetsbild som styrks i 
rättegången. Hur stor skillnaden kan vara utan att täckningsprincipen 
åsidosätts är omtvistad och oklar.33  
 
Föremål för täckning är alltså den rättstridiga gärningen. Ser vi till 
Jareborgs olika nivåer gällande brottsbegreppet är det helt klart att 
straffbelagd gärning, erforderlig gärningskontroll och grunder som utesluter 
skuld på något sätt skall täckas med uppsåt eller oaktsamhet. Huruvida 
nivån om att gärningen strider mot svensk lag kräver täckning är oklart. 
Uppsåt och oaktsamhet skall föreligga vid tiden för den kontrollerade 
gärningen eller i vart fall under slutfasen av denne. Efterföljande uppsåt 
eller oaktsamhet är inte relevant. Det spelar inte heller någon roll att 
gärningsmannen ångrar sig i efterhand och inte länge önskar effekten. 34  

                                                 
32 Leijonhufvud, Wennberg (1997) s 68-71. 
33 Jareborg (2001) s 334. 
34 Jareborg (2001) s 334. 
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Vad som i detalj måste täckas är beroende av vilka som är brottstypens 
brottsförutsättningar. Utgångspunkten för bedömningen huruvida kravet på 
täckning är uppfyllt är att en viss otillåten gärning har förövats. Ett obestämt 
sätt att beskriva denna är att använda lagens ord som de framgår av 
straffbudets brottsbeskrivning. Det följer även av principen att uppsåtet 
måste täcka omständigheter som medför att brottet skall rubriceras på ett 
visst sätt, t.ex. omständigheter som gör att en stöld anses som grovt brott. 
Täckningsprincipen har också betydelse för påföljdsbestämningen. Vid 
bedömningen av brottets straffvärde skall beaktas vad den tilltalade insett 
eller borde ha insett om den skada, kränkning eller fara som gärningen 
inneburit. Omständigheter som inte täcks av gärningsmannens uppsåt eller 
oaktsamhet skall således inte tas hänsyn till. Det finns i princip inte någon 
skillnad mellan täckning av uppsåt och täckning av oaktsamhet. Oftast är 
dock oaktsamhetsfallen mindre problematiska. Här krävs ingen utredning 
om vad gärningsmannen faktiskt förstått. För att styrka omedveten 
oaktsamhet räcker det i regel med att beskriva den rättsstridiga gärningen så 
att det inte råder tvekan om att täckningsrelationen föreligger.35 Därefter 
ställs frågan om gärningsmannen skulle ha misstänkt att en sådan 
beskrivning var på gång att förverkligas, om han hade gjort något visst, som 
han både kunde och borde ha gjort.36

 

2.6.3.1 Om uppsåt i förhållande till orsaksförlopp 
Täckningsprincipen vid uppsåtsbrott betyder att uppsåtet skall täcka 
rekvisiten för den rättstridiga gärningen. Vid effektbrott måste en jämförelse 
göras mellan det verkliga händelseförloppet och det föreställda 
händelseförloppet hos gärningsmannen för att kunna bedöma om dessa i 
tillräcklig grad korresponderar med varandra.37  
 
Vad gäller uppsåt i förhållande till orsaksförlopp finns skillnader mellan ett 
verkligt händelseförlopp och ett föreställt sådant. Detta kan avse såväl 
detaljer i händelseförloppet som tidpunkten för resultatets inträffande. Den 
första skillnaden är t.ex. fallet att någon har uppsåt att döda en annan person 
genom att skjuta ihjäl honom men offret istället dör av skrämseln då han ser 
gärningsmannen rikta ett skjutvapen mot honom. Ett exempel på den andra 
skillnaden är att någon vill döda en annan person genom ett antal giftdoser, 
men att offret dör redan vid första dosen.38  
 
Ivar Strahl menar att erforderlig täckning föreligger om gärningsmannen 
lyckats i sitt uppsåt. Nils Jareborg anser att avvikelsen bör vara irrelevant 
för uppsåtsprövningen, ifall den ligger inom ramen för gärningsculpösa 
händelseförlopp. Det vill säga om gärningen i sig kan bedömas som 
oaktsam i förhållande till den skada eller annan följd som har uppkommit.39

                                                 
35 Se nedan om omedveten oaktsamhet s 29. 
36 Jareborg (2001) s 334-336. 
37 SOU 1996:185 del 1 s 87. 
38 Strahl (1976) s 199-127 samt SOU 1996:185 del 1 s 87-91. 
39 Strahl (1976) s 123-127, Jareborg (2001) s 346. 
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En annan skillnad mellan ett verkligt och ett föreställt händelseförlopp kan 
avse själva angreppsobjektet för gärningen, att gärningsmannens handlande 
orsakar ett avsett eller förutsatt resultat hos ett annat objekt än vad som var 
tänkt. I detta sammanhang brukar det skiljas mellan två olika situationer. 
Den första avser att gärningsmannen förväxlar objekten t.ex. att mördaren 
tar miste på person och tar livet av fel människa. Förutsatt att det rör sig om 
straffrättsligt likvärdiga objekt föreligger erforderlig subjektiv täckning. 
Den andra situationen gäller då gärningsmannen ”missar” sitt mål och 
träffar ett annat mål, vilket är straffrättsligt likvärdigt. Ett exempel är då 
gärningsmannen försöker döda A genom ett skott från en pistol. Han missar 
dock och träffar och dödar istället B, som står intill A. Här förekommer 
olika uppfattningar i doktrin. Enligt en uppfattning skall gärningsmannen i 
detta fall dömas för försök till uppsåtligt dödande eventuellt i förening med 
vållande till annans död.40 Enligt annan uppfattning, företrädd av Strahl och 
Jareborg, bör domstolen i detta fall döma gärningsmannen för uppsåtligt 
dödande. De anser att det inte finns skäl att särbehandla vissa fall då 
uppsåtet är inriktat på ett bestämt objekt, förutsatt att objekten är 
straffrättsligt likvärdiga.41  
 
En villfarelse där själva brottsrekvisiten inte berörs är irrelevanta för 
uppsåtsprövningen. I det fall gärningsmannen felaktigt tror att en viss 
person har ett förhållande med hans flickvän och därför misshandlar denne, 
uppfyller hans handlande ändå uppsåtsrekvisitet för misshandel.42

 

2.7 Helt ursäktande omständigheter 

Under vissa omständigheter kan gärningsmannen vara ursäktad, trots att han 
förövat en otillåten gärning, vilket leder till att han slipper ansvar. Hit hör 
bl.a. bestämmelserna om excess och straffrättsvillfarelse i BrB 24 kap. 6 § 
och 9 §. I de fall gärningen inte helt kan ursäktas föreligger ändock ofta 
sådana omständigheter som anges i BrB 29 kap. 3 §, dvs. partiella ursäkter 
som påverkar bedömningen av brottets straffvärde.43

 

2.8 Sammanfattning av uppsåtsbegreppet 

Den schematiska uppställningen av Jareborgs uppsåtsbegrepp struktureras 
upp i bilaga A. Modellen är föranledd av praktiska skäl för att undvika att 
någon del i bedömningen av om straffrättsligt ansvar föreligger förbises. 
 
 
 

                                                 
40 Se t.ex. RH 1983:163. 
41 Strahl (1976) s 125-127 samt Jareborg (2001) s 345-347. 
42 SOU 1996:185 del 1 s 91. 
43 Jareborg (2001) s 37. 
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En enklare struktur av begreppet brott är följande: 
 
Straffbelagd gärning och rättsstridighet = otillåten gärning 
Uppsåt/oaktsamhet och frånvaro av ursäktande omständigheter = skuld 
Otillåten gärning och skuld = brott44

                                                 
44 Jareborg (2001) s 39. 
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3 Beviskravet i brottmål 

3.1 Beviskravet i modern svensk rätt 

I Sverige använder vi oss av ett system med fri bevisprövning i rättegången. 
Fri bevisprövning innebär fri bevisföring, dvs. att det i princip inte 
förekommer några regler som begränsar vilka bevis som får förebringas 
under rättegången och fri bevisvärdering, som betyder att domaren har att 
fritt bestämma värdet av den bevisning som framlagts i rättegången.45 
Beviskravet som begrepp kan beskrivas som den styrka bevisningen måste 
ha för att ett påstått rättsfaktum, till förmån för den part som har 
bevisbördan, skall få läggas till grund för dom. Det är ett mått på 
bevisningens erforderliga kvalitet. Beviskravet måste säkerställa såväl en 
effektiv straffrättsskipning som ett rättsskydd. En rädsla för en felaktig 
fällande dom står mot intresset av att lagföra grova brottslingar. 
Beviskravets funktion rör primärt frågan om hur stor risk för misstag en 
rättsstat kan acceptera. Ett lågt beviskrav gör att risken för felaktiga domslut 
ökar medan ett alltför högt krav motverkar en effektiv rättsskipning.46

 
Det stadgas inte längre i lag vad för bevis som krävs för att nå upp till 
beviskravet. RB 35 kap. 1 § ger uttryck för att den rättsligt relevanta 
omständigheten skall vara bevisad för att ett sakpåstående skall godtagas 
som ett konstaterat faktum. Hur stark bevisningen bör vara för att uppnå 
denna norm har lagstiftaren avstått från att definiera. Detta har överlämnats 
åt rättspraxis.47

 
Det som är viktigt med ett beviskrav är de säkerhetsåtgärder, som domstolen 
måste vidta för att göra risken för ett felaktigt domslut så liten som möjlig. 
Som ett skydd för den enskilde, och även för tilltron till rättsväsendet, har 
fastlagts principen om att osäkerhet skall räknas den tilltalade till godo. 
Denna princip, som ofta benämns med den latinska benämningen ”in dubio 
pro reo”, innebär att endast en liten risk för misstag att en oskyldig blir 
dömd kan tolereras. Beviskravet i brottsmål är därmed mycket högt. 
Straffrättsskipningens effektivitet får ge vika för risken för att oskyldiga blir 
straffade.48

 
Sedan rättsfallet NJA 1980 s 725 har HD i sina domskäl uttryckt beviskravet 
i brottmål med begreppet ”ställt utom rimligt tvivel”. Denna definition är 
idag den gängse beteckningen för beviskravet.49 Uttrycket härstammar från 
USA, ”beyond reasonable doubt” och lär ha myntats i slutet av 1700-talet.50 

                                                 
45 Nationalencyklopedin, sjunde bandet (1992) s 24. 
46 Diesen (2002) s 74-75. 
47 Diesen (2002) s 82-83. 
48 Diesen (2002) s 75-76, s 81. 
49 Se exempelvis NJA 1982 s 525, 1982 s 164, NJA 1990 s 555, NJA 1991 s 83.  
50 Även ”ställt bortom rimligt tvivel”. 
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Principen om att hellre fria än fälla kan inläsas häri. Beviskravet är negativt 
definierat och beskriver den kvarstående osäkerhet eller det tvivel som anses 
vara acceptabelt för att gärningspåståendet skall kunna grunda den yrkade 
rättföljden.51

 
”Ställt utom rimligt tvivel” betyder att då inga rimliga friande förklaringar 
kvarstår, kan domstolen anse den brottsliga gärningen vara styrkt. En 
särskild definition av vad det positiva kravet innebär är därmed obehövlig. 
Beviskravet innehåller även ett mått på bevisningens erforderliga kvalitet 
som innebär att rimligt tvivel inte får försvaga övertygelsen om att en 
fällande dom är korrekt. Det eventuella tvivel som kan uppstå skapas av 
alternativa förklaringar eller hypoteser till åklagarens gärningsbeskrivning. 
Dessa kan framläggas av såväl svarandesidan som rätten ex officio.52

 
Rimligheten i bedömningen baseras på ”common sense” (sunt förnuft) samt 
på allmänna och välgrundade, men i regel ostrukturerade, egna erfarenheter. 
Förutsättningen för rimligheten är att också andra förnuftiga personer kan 
acceptera bedömningen. Med ”rimligt tvivel” förstås att tvivlet skall vara 
rationellt, konkret och relativt. Rationaliteten består i att tvivlet skall kunna 
förklaras och motiveras utifrån förnuftiga grunder. Det konkreta betyder att 
tvivlet skall byggas upp med hjälp av fakta i det gällande målet. Det relativa 
inslaget innebär slutligen att rimlighetsprövningen skall ske inom ramen för 
målets beskaffenhet. Om det utifrån dessa kriterier föreligger tvivel skall 
rätten fria den tilltalade eftersom det då är att anse som ett rimligt tvivel.53

 
Den engelske domaren, Lord Denning, har tolkat uttrycket på det sätt som 
anses vara det närmaste en definition man kan komma: 
 
”Bevis bortom rimligt tvivel betyder inte bevis bortom varje tvivel. Lagen skulle inte längre 
utgöra samhällskydd om den tillät godtyckliga möjligheter att avleda rättvisans gång. Om 
bevisen mot en person är så starka att vad som talar till hans förmån endast är en långsökt 
möjlighet, som kan avfärdas med frasen ”det är visserligen möjligt, men det är inte minsta 
troligt” är saken visad bortom varje rimligt tvivel. Men ingenting mindre än just detta är 
godtagbart.”54

 

3.2 Åklagarens bevisbörda 

I brottmål är det åklagaren som bär hela bevisbördan och alltså han som 
skall nå upp till det nödvändiga beviskravet. Den tilltalade kan vara tyst, 
passiv eller frånvarande utan att detta skall medföra någon rättsförlust för 
honom. Genom att lägga hela bevisbördan på åklagaren motverkas att det 
meddelas oriktiga domslut i brottmål. Hans fulla bevisbörda innebär även 
att den tilltalade skall frias inte endast då sannolikheten talar till förmån för 
honom, utan också då den talar emot honom men utan att uppnå erforderlig 
styrka. Detta följer av den viktiga rättssäkerhetsprincipen ”in dubio pro 
                                                 
51 Diesen (2002) s 83. 
52 Diesen (2002) s 82-83. 
53 Diesen (JT 1996/97) s 526. 
54 Diesen (2002) s 82. 
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reo”. Åklagaren är även skyldig att beakta de omständigheter som är till den 
misstänktes förmån. Principen stadgas i 23 kap. 4 § RB och uttrycker 
åklagarens objektivitetsplikt. Han skall alltså inte endast försvara sin egen 
värdering utan även framlägga de fakta som talar emot den slutsats han 
dragit. Det finns en risk att han underlåter att framlägga eventuellt 
motverkande bevisning, vilket dock kan uppvägas av försvarets insatser. I 
fall där försvar saknas är det viktig att rätten, genom materiell 
processledning, ser till att objektiviteten upprätthålls.55

 
Viktig är även Europakonventionen som stadgar ett krav på en rättvis 
rättegång i artikel 6. I 6:2 föreskrivs oskuldspresumtionen: ”Var och en som 
blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till dess hans skuld 
lagligen fastställts”. Artikeln innebär en riktlinje vid utformandet av bl.a. 
processuella regler. Dessa skall formuleras så att den tilltalade har 
möjligheter till ett frikännande om fullt bevis för hans skuld inte föreligger. 
Per Ole Träskman har definierat presumtionen på följande sätt: 
 
1. En skyldighet för domaren att förhålla sig objektiv till fallet. 
2. En skyldighet för domaren att efter bästa förmåga fatta ett materiellt 

riktigt avgörande. 
3. Bevisbördan vid bevisningen av skuldfrågan ligger hos åklagaren.  
4. Den anklagade har rätt till tystnad, men också rätt att anföra den 

motbevisning som han finner vara viktig. 
5. Domaren skall bedöma alla tveksamma punkter i bevisningen till den 

anklagades förmån. 
6. Beviskravet för en fällande dom är högt – ”Ställt utom rimligt tvivel”. 
7. Vid en friande dom skall den tilltalade betraktas som oskyldig – han får 

därför inte påföras straff eller annan brottspåföljd av straffkaraktär.56 
 

3.3 Konstant eller differentierat beviskrav 

3.3.1 Konstant beviskrav i alla skilda typer av brottmål 

Det rimliga tvivlet bedöms utifrån den utredning ”som målets beskaffenhet 
kräver”. Detta betecknas som ett utredningskrav och innebär att förut-
sättningen för att bevisvärderingen skall kunna ske på ett tillfredsställande 
sätt är att domstolen har det utredningsmaterial som krävs för att kunna 
utesluta friande alternativ i det konkreta fallet. Utredningskravet varierar 
från olika fall, beroende på brottets grovhet, den tilltalades inställning, 
brottets typ och de faktiska omständigheterna i det enskilda fallet. Detta 
varierande krav hos utredningen innebär i sin tur att säkerheten i slutsatsen, 
robustheten, varierar beroende på utredningens fullständighet. Det tillåts, i 
ett lindrigt fall, att slutsatsen dras på ett mycket mer begränsat underlag än 
vid ett fall som gäller ett grovt, förnekat brott. Dock krävs i samtliga fall att 

                                                 
55 Diesen (2002) s 64-66, s 73-74. 
56 Träskman (2003) Föreläsningsmaterial, Europakonventionen. 
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det inte finns något konkret tvivel om riktigheten i åklagarens 
gärningspåstående. Beviskravet är alltså det samma i alla brottmål. Vad som 
skiljer sig mellan olika brottmål är inte kvalitetsnormen utan kravet på det 
underlag som fordras för att domstolen skall våga uttala sig om huruvida det 
föreligger rimligt tvivel eller inte.57  
 
I NJA 1990 s 555 framhävdes tydligt att det höga beviskravet i brottmål inte 
endast gäller för grova brott. Fallet handlade om rattfylleri av normalgraden 
där den tilltalade (X) förnekade gärningen. X medgav att han varit berusad 
den aktuella kvällen men gjorde gällande att han inte kört den bil som hittats 
av polisen i ett dike. På en direkt fråga av polisen hade X svarat att han kört 
bilen, men nekade senare till det han sagt. Istället hävdade han att bilen 
blivit stulen under kvällen och att det måste ha varit tjuven som kört ner 
bilen i diket. HD ansåg det inte stå utom rimligt tvivel att X kört bilen 
alkoholpåverkad. Detta bland annat med hänsyn till polismannens agerande 
vid olycksplatsen och den tilltalades kraftiga berusning som kan ha fått till 
följd att han inte uppfattat polisens fråga på ett korrekt sätt. Eftersom andra 
tänkbara händelseförlopp inte kunde uteslutas frikändes X. 
 

3.3.2 Differentierat beviskrav mellan olika rekvisit i brottet 

Beviskravet anses vara konstant i alla skilda typer av mål. Men är det 
möjligt att upprätthålla ett så högt beviskrav i alla delar av brottet? Finns det 
en anledning att tro att beviskravet i viss mån är differentierat mellan 
rekvisiten i brottet? Särskilt intresse skall jag rikta åt de subjektiva 
rekvisiten i brottet. Så snart det rör sig om omständigheter i den misstänktes 
huvud kan problem uppstå att upprätthålla högsta kvalitet på bevisningen. 
 
Det höga beviskravets konstans beträffande ordinära objektiva 
brottsrekvisit i brottmål framgår av NJA 1980 s 725. I detta fall, som 
handlade om våldtäkt, förklarade HD att det krävdes att det skulle vara 
”ställt utom rimligt tvivel” att den tilltalade gjort sig skyldig till att ha 
tilltvingat sig sexuellt umgänge för att han skulle kunna dömas för brottet. 
Samma uttryck återkommer i NJA 1982 s 164 angående ett narkotikabrott. 
Här belystes det självklara förhållandet att bevisstyrkan måste hänföra sig 
till det bevistema som utgör en förutsättning för bifall till åtalet. Alltså inte 
avse ett mer allmänt tema som att den tilltalade bedrivit en viss typ av 
brottslig verksamhet. HD markerade också klart att ett lägre beviskrav inte 
heller får tillämpas på fall som är av särskilt svårbevisad karaktär.58 HD 
skrev att trots att det kunde hållas för visst att pengarna hade anknytning till 
narkotikaaffärer, var det ett långt steg att dra slutsatsen att den tilltalade 
gjort sig skyldig till det brott i enlighet med åtalet. HD framhöll att särskilda 
bevissvårigheter uppkommer när det gäller befattningen med 
narkotikapengar men att detta inte får föranleda ett frångående av full 
bevisning och beviskravet ”ställt utom rimligt tvivel”. 

                                                 
57 Diesen (JT 1996/97) s 526-527. 
58 Fitger (1990) s 35:23-35:26. 
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Christian Diesen hävdar att åtminstone alla objektiva rekvisit måste vara 
ställda utom rimligt tvivel för att åtalet skall anses vara styrkt. I allt fall får 
undantag aldrig förekomma avseende gärningsmannaskap och handlings-
rekvisit.59 Däremot gällande de subjektiva rekvisiten samt ansvars-
frihetsgrunderna måste, på grund av praktiska bevissvårigheter, ett lägre 
beviskrav i brottmål tillämpas, anser Diesen.60

 
I rättsfallet NJA 1990 s 210 konstaterade HD att vårt höga beviskrav i 
praktiken kan vara mycket svårt att fullgöra vid nödvärnsinvändningar. 
Detta särskilt när situationen är sådan att det skall bevisas att någonting inte 
har inträffat. Istället bör, enligt HD, krävas att åklagaren förebringar så 
mycket bevisning att ”nödvärnsinvändningen framstår som obefogad”.  
 
HD har alltså accepterat ett lägre beviskrav gällande grunder som utesluter 
rättsstridighet. Dock skall jag, utan att diskutera frågan, göra läsaren 
uppmärksam på EMRK och dess krav på en rättvis rättegång. Att 
Europadomstolen accepterar ett lägre beviskrav i denna fråga kan vi inte 
vara helt säkra på då frågan inte har prövats. 
 

3.3.3 Ett lägre beviskrav gällande uppsåt 

Finns det några skäl som talar för att tillämpa ett lägre beviskrav gällande de 
subjektiva rekvisiten och uppsåtsbedömningen? 
 
En skillnad mellan bevisläget i den objektiva och i den subjektiva delen kan 
illustreras med ett exempel hämtat från Diesen: En tilltalad är åtalad för 
snatteri och uppger vid huvudförhandlingen att han stoppade en filmrulle i 
fickan och av ren glömska gick förbi kassan utan att betala.61

 
Det är här självfallet mycket enklare att bevisa själva tillgreppet än 
”motivet” till handlingen. Inte endast på grund av det senare ledet innehåller 
ett förnekande (av uppsåt) utan även för att sambandet mellan tema och 
bevis i det första ledet är omedelbart, synligt och konkret. 
Uppsåtsbedömningen är däremot sammansatt, utanförliggande och starkt 
individualiserad.62  
 
Jag kommer nedan, mer utförligt, beskriva varför det är så svårt att bevisa 
uppsåt. Här redogörs för åsikterna inom doktrin och rättspraxis gällande ett 
differentierat beviskrav vid uppsåtsbedömningen.  
 
Att försöka upprätthålla beviskravet ”ställt utom rimligt tvivel” torde 
knappast vara en möjlighet utan juridiska genvägar, hävdar Diesen,  Särskilt 
om brottet är grovt och förnekat, fortsätter han, finns betydande svårigheter 
                                                 
59 Diesen (2002) s 88. 
60 Diesen (2002) s 84. 
61 Diesen (2002) s 91. 
62 Diesen (2002) s 91. 
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att bedöma den tilltalades intentioner. Dock föreligger också svårigheter vid 
erkända brott eftersom gärningsmannen, trots att han har monopol på 
kunskap om sig själv, ofta ändå inte efter en brottslig handling kan veta vad 
han egentligen gjort eller velat göra. Diesen ger exempel på ett par 
alternativa vägar att gå för att förenkla bevisningen av uppsåt.63

 
1. Om inget talar där emot kan domstolen presumera uppsåt under de 

styrkta objektiva rekvisiten. Med andra ord om det finns bevis att 
gärningsmannen är skyldig till en otillåten handling kan det ses som ett 
tillräckligt bevis även för hans personliga skuld.  

2. En annan variant är att omdefiniera begreppet uppsåt. Elementet av 
viljeinriktning suddas ut och uppsåtet görs till en fråga om enbart 
medvetande. På detta vis går det att komma ifrån den svåraste delen av 
prövningen. Ett exempel är teorin Strahl redogör för om det 
okvalificerade uppsåtet. Fördelen är uppenbar då det gäller handlingar 
som begåtts under rus och/eller stark effekt.  

3. Sannolikhetsuppsåtet är ett annat alternativ. Här kan domstolen 
koncentrera sig på insikten hos gärningsmannen. De prövar huruvida 
den tilltalade förstått att det fanns en risk att hans handlande skulle ge 
den följd som inträffat.64  

 
Den konklusion Diesen till slut stannar vid är ett fjärde alternativ. Att sänka 
beviskravet för dolus. Det som talar emot en omdefiniering av 
uppsåtsbegreppet är inte bara behovet av en klar gränsdragning gentemot 
culpa, utan att ett sådant sätt döljer problemet. Lämpligare är därför att 
sänka beviskravet på den subjektiva sidan. Han anser ”sannolika skäl” 
istället för ”ställt utom rimligt tvivel” vara ett lämpligt beviskrav för de 
subjektiva rekvisiten. Detta beviskrav skall inte förväxlas med ett 
sannolikhetsuppsåt. Detta uppsåt begränsar bedömningen till insikten medan 
avsikten lämnas därhän. Hans förslag bör prövas med hänseende till de 
individuella omständigheterna som talar för att gärningsmannen avsett sitt 
handlande.65

 
Bengt Lindell hävdar att det finns en risk att domstolen sänker beviskravet 
för brottets subjektiva sida, om en person uppfyllt de objektiva rekvisiten i 
ett straffstadgande. Särskilt om det rör sig om ett lindrigt brottmål. Han 
menar att domstolen, av psykologiska skäl, lätt kan sänka beviskraven i 
sådana fall eftersom själva handlingssättet är moraliskt klandervärt. Dock, 
skriver han, bör domstolen inte sänka kraven endast på grund av detta. I 
vilket fall som helst ger inte domskälen svar på frågan om sättet tillämpas i 
domstolen. Också bevissvårigheterna, som är betydande vid uppsåts-
bedömningen, gör att beviskravet sänks.66  
Även Per Olof Bolding sluter sig till Lindells tanke om att risken finns att 
domstolarna frångår rättssäkerhetstanken då den tilltalade framstår som 

                                                 
63 Diesen (2002) s 91. 
64 Diesen (2002) s 91-94. 
65 Diesen (2002) s 94, s 98. 
66 Lindell (1987) s 238-239. 
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moraliskt klandervärd då hans handlande rent objektivt är straffbart. I SvJT 
är Bolding kritisk till ett differentierat beviskrav mellan de grövre brotten 
och de bagatellartade brotten. Ett större risktagande i bagatellmål än i mål 
om grov brottslighet kan inte accepteras. Han anser att en felaktigt fällande 
dom kan innebära allvarliga olägenheter för den dömde, trots att straffet är 
mycket lågt. Däremot, i fråga om fall där ett erkännande skett, finns starka 
skäl att göra en åtskillnad med hänsyn till brottets svårighetsgrad. I ett 
bagatellartat brottmål där den tilltalade erkänner sig som skyldig, kan en 
differentiering ske.67

 
Per Olof Ekelöf är av uppfattningen att en nyansering av beviskravet kan 
ske på sätt att vi kan nöja oss med en svagare bevisning för vissa 
straffrättsligt relevanta omständigheter. Skälet är att de kan vara mycket 
svårbevisade och att annars möjligheten att fälla den tilltalade skulle bli 
alltför begränsad. Ekelöf tar bland annat upp som exempel de subjektiva 
rekvisiten i mindre allvarliga brott, effektbrott, straffrihetsgrunderna och 
civilrättsliga begrepp.68

 
Per Ole Träskman stödjer den motsatta åsikten och anser det, av 
grundläggande straffrättsliga principer, framgår att bevisningen i ett 
brottmål måste omfatta alla brottsförutsättningar. Han anser att det inte går 
att acceptera ett lägre beviskrav på grund av de praktiska svårigheterna att 
bevisa uppsåt. Rättssäkerheten förutsätter att den tilltalades personliga 
ansvar för gärningen utreds med samma höga krav på bevissäkerhet som 
övriga rekvisit. Många av de lösningar som framförts av doktrin är 
felaktiga. Han anför vidare att om bevisningen av den personliga skulden 
också i praktiken skall behandlas som den centrala rättssäkerhetsfråga den 
är i teorin, måste alla illusoriska lösningar fördömas.69

 
Med hänsyn till rättspraxis förefaller Träskmans ståndpunkt vara den 
riktiga. Fallet gäller det kända Stureplansmordet, NJA 1996 s 27, där fyra 
personer åtalades för mord och försök till mord efter att en av dem skjutit 
med en automatkarbin rakt in i entrén på en restaurang vid Sturekompaniet i 
Stockholm. De tilltalade ville hämnas eftersom de inte blivit insläppta på 
restaurangen. Gärningsmannen (X) som höll i vapnet och sköt dömdes för 
mord och försök till mord i TR. Denna dom överklagades inte. De andra tre 
dömdes för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Två av 
dessa domar överklagades och kom så småningom till HD. HD konstaterade 
att det inte blivit styrkt att de begångna gärningarna främjats med direkt 
uppsåt. Frågan var om eventuellt uppsåt med ett hypotetiskt prov kunde 
besvaras jakande. HD konstaterade att det för uppsåtligt handlande krävdes 
att medgärningsmännen insett risken för att X skulle komma att skjuta mot 
människor och därigenom döda och skada vissa. Därutöver måste det hållas 
för visst att de skulle ha handlat på samma sätt som skedde, även om de 

                                                 
67 Bolding (SvJT 1953) s 313-314. 
68 Ekelöf (1995) s 120-121. 
69 Träskman (1985) s 57-62. 
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varit säkra på att X skulle bete sig som han gjorde. Efter detta konstaterades 
följande gällande beviskravet: 
 
” Det är tydligt att prövningen, huruvida en gärningsman skulle ha handlat på samma sätt 
som skett ifall han vetat om att en viss brottslig effekt skulle inträda, måste göras med 
försiktighet. Detta gäller i synnerhet då fråga är om så allvarlig brottslighet som är aktuell i 
förevarande fall. För att det hypotetiska provet skall leda till ett positivt svar är det inte 
tillräckligt att det framstår som övervägande sannolikt att gärningsmannen skulle ha 
handlat likadant som han gjorde, om han vetat vad som skulle inträffa. Förhållandena måste 
vara sådana att det inte kan råda något tvivel om att han skulle ha handlat på samma sätt. 
Det måste därför finnas starka skäl för en sådan slutsats.”70

 
Domskälen, anser jag, vittna om att beviskravet gällande uppsåt inte bör 
sänkas utan också bevisas i enlighet med det höga kravet ”ställt utom rimligt 
tvivel”. 

                                                 
70 NJA 1996 s 27, HD:s  domskäl s 44. 
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4 Utvecklingen av uppsåtet 

4.1 Uppsåtsbegreppet i svensk modern tid 

Uppsåtsbegreppet i modern tid har i första hand utvecklats som ett korrelat 
till reglerna om dråp. 1700-tals juristen David Nehrman-Ehrenstråhle skilde 
i sitt verk, ”Inledning till Then Swenska Jurisprudentianm Criminalem”, 
mellan Verum delictum och Quasi delictum. Den första brottstypen 
förutsatte ont och argt uppsåt att skada, den andra förelåg vid försummelse 
eller våda. Exempel fanns i 1734 års lag där brottens subjektiva rekvisit var 
uttryckligen angivna i de särskilda straffbuden. Vid vissa andra straffbud 
var dock de subjektiva rekvisiten tyst förutsatta. En enhetlig terminologi 
kring skuldformerna fanns inte.71

 
Lagkommittén från 1832 beskrev uppsåtsbegreppet och gränsen mellan 
uppsåt och oaktsamhet i sitt förslag till allmän kriminallag. Som uppsåtliga 
brott ansågs ”sådana gerningar, som man, med kännedom om deras 
brottsliga egenskap, begår”. Gränsdragningen mellan uppsåt och oaktsamhet 
beskrevs enligt följande: 
 
”Vållandet skiljer sig således från uppsåtliga brott derutinnan, att det senare förutsätter dels 
medvetande af gerningens brottsliga beskaffenhet, dels vilja att den, sådant oaktadt, begå, 
då vid vållandet deremot saknas antingen kännedom om gerningens brottslighet, eller vilja 
att åstadkomma den skadliga följden.”72

 
Lagkommittén förslag från 1832 och Lagberedningens förslag från 1834 
beskrev även gränsen mot oaktsamhet på ett mer modernt sätt. De ville 
använda ett slags likgiltighetsuppsåt kompletterat med ett sannolikhets-
uppsåt. Lagkommittén accepterade alltså, åtminstone vid dråp, en form av 
sannolikhetsuppsåt. Dock infördes aldrig en lagreglering av de subjektiva 
rekvisiten i 1864 års strafflag.73

 
Diskussionerna på kontinenten, framförallt diskussionerna i Tyskland, 
påverkade svenska rättsvetenskapsmän i hög grad. I Tyskland hade, under 
åren 1500-1800, uppsåtsbegreppet flutit ut och fått en alltmer vidsträckt 
betydelse under skapandet av deras s.k. gemeines recht. Därför blev det 
under 1800-talet en viktig uppgift för de tyska rättsvetenskapsmännen att 
försöka begränsa de uppsåtliga fallen och skapa en mer precis systematik. 
Detta kom slutligen att resultera i en motsättning mellan viljeteorier och 
föreställningsteorier. Den förstnämnda teorin lade huvudvikten vid 
gärningsmannens avsikter med sitt handlande medan den sistnämnda lade 
vikten vid gärningsmannens insikter om sitt handlande.74

                                                 
71 SOU 1996:185 del 2 s 48-50. 
72 Cavallin (1999) s 178, se även Lagcommittén (1832) s 5-7. 
73 Cavallin (1999) s 178-179, SOU 1996:185 del 2 s 51-53. 
74 SOU 1996:185 del 2 s 47. 
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Johan C.W. Thyrén (1861-1933), professor i straffrätt, är den enskilde 
person som haft mycket stor betydelse för den svenska uppsåtslärans 
moderna utformning.75 Thyrén presenterade sina bedömningar av de 
subjektiva rekvisiten i ”Principerna för en strafflagsreform, del III” (1914) 
och i ”Förberedande utkast till strafflag, kap. I-XIII” (1916). Till 
uppsåtsområdet skulle hänföras, enligt Thyrén, sådana följder som 
gärningsmannen åsyftade eller som han såg som nödvändigt förbundna med 
hans syfte med gärningen. Vidare förelåg uppsåt om gärningsmannen 
önskade följden eller förhöll sig likgiltig till den eller beträffande oönskade 
följder av gärningen i fall då det hypotetiska provet utföll positivt. Det 
hypotetiska eventuella uppsåtet hämtade han från den tyske 
rättsvetenskapsmannen Reinhard Frank.76 Thyrén tänkte sig skillnaden 
mellan uppsåt och oaktsamhet mer som en glidande skala, inte som en skarp 
gräns. Därför beskrevs tre skuldformer samt att straffbarhetens utsträckning 
till de olika skuldformerna var beroende av brottets svårighetsgrad. Han 
ansåg bestämt att de ”hypotetiska teorierna” inte egentligen dög som 
gränsdragning mellan uppsåt och oaktsamhet. Trots detta stannade han vid 
att bibehålla ordningen med de två skuldformerna dolus och culpa och 
föreslog en lagstadgad gränsdragningen med hjälp av det hypotetiska provet 
då han 1916 lade fram ett förslag till lag. Han uttalade att det inte fanns 
några skäl att ifrågasätta en mer djupgående förändring av den gällande 
rätten.77

 
Det förberedande arbete Thyrén gjort låg till grund för arbetet inom 
Strafflagskomissionen. Kommissionen presenterande år 1923 sitt förslag till 
ny strafflag och anslöt sig till Thyréns uppfattning gällande 
uppsåtsbegreppet och dess avgränsning till oaktsamhet. De föreslog även ett 
lagfästande av det hypotetiska eventuella uppsåtet.78  
 
Förslaget ledde aldrig till någon lagstiftning. När Straffrättskommittén och 
Strafflagsberedningen återupptog arbetet 1937-1938, för att i större skala 
reformera den straffrättsliga lagstiftningen, blev Thyréns arbeten och 
Strafflagskommissionens betänkande återigen grunden för ett fortsatt arbete. 
Detta reformarbete fick sitt slut genom antagandet av brottsbalken år 1962. 
Kommittén anmärkte att uppsåtets nedre gräns i doktrin och rättspraxis även 
bestämdes med hjälp av gärningsmannens insikt om sannolikheten för 
effekten. Det hävdades av en utredare att svensk rättspraxis inte skulle vara 
främmande för att ådöma ansvar i dessa fall.79  
 
Propositionen som låg till grund för ett antagande av BrB redovisade 
Strafflagskommitténs uppfattning om innebörden av uppsåtsbegreppet. Det 
noterades särskilt att kommittén hade anfört att det, vid sidan av det 
eventuella uppsåtet, förekommit att ansvar för uppsåtligt brott ansågs 
                                                 
75 Se vidare om utformningen under kapitel 4 och 5. 
76 I Franks uppsats om föreställning och vilja i den moderna oaktsamhetsläran myntades det 
hypotetiska provet, senare kallat Franks första formel. 
77 Cavallin (1999) s 185-186, SOU 1996:185 del 1 s 95 samt del 2 s 46-51. 
78 SOU 1996:185 del 2 s 51-56. 
79 SOU 1996 s 185 del 2 s 53-56. 
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föreligga på grundval gärningsmannens insikt om sannolikheten för det 
brottsliga resultatets inträde. Vidare angavs att kommissionen sagt att tiden 
inte var mogen för att i lagtext bestämma uppsåtsbegreppet. Detta eftersom 
innebörden inte helt stabiliserats. Uppsåtsbegreppets innehåll har därför 
aldrig lagfästs i svensk rätt.80

 

4.2 Den traditionella uppsåtsläran i Sverige 

Som jag tidigare beskrivit skiljer straffrätten på effektbrott och rena 
handlingsbrott. Uppsåt kan föreligga antingen beträffande effekten eller 
beträffande handlingsrekvisiten och övriga objektiva rekvisit. I min fortsatta 
framställning ägnar jag mig åt effektbrotten. Den traditionella uppsåtsläran 
är något som vuxit fram ur växelverkan mellan doktrin och rättspraxis. Med 
Thyréns arbeten som utgångspunkt har doktrinens och rättspraxis 
utvecklingen gett den traditionella synen på innebörden av 
uppsåtsbegreppet. Straffrätten skiljer mellan tre former av uppsåt gällande 
effekten. 
 
1. Direkt uppsåt. (dolus directus) En följd som innefattas av direkt uppsåt 

är en avsikt med vilken en gärning utförs. Med andra ord ett syfte med 
gärningen. Den är eftersträvad, antingen som ett mål eller som ett 
genomgångsled till ett mål. Det direkta uppsåtet föreligger alltså oavsett 
av om gärningsmannen drivs av hat till offret eller en önskan om att ärva 
denne. Det som krävs är en medveten och kontrollerad handling. 
Däremot fordras inte att gärningsmannen värderar syftet positivt eller att 
han finner behag i att utföra gärningen. En avsikt, med vilken en gärning 
utförs, skall skiljas från en avsikt (ett beslut) att utföra en gärning. Dock 
råder en viss överlappning i praktiken. Den som bestämt sig för att 
mörda en person utför normalt därefter en handling i syfte att denne 
skall dö.81 

2. Indirekt uppsåt. (dolus indirectus) Vid denna uppsåtsform är gärnings-
mannen övertygad om att effekten kommer att inträda som en följd av 
gärningen. Dock är syftet inte inriktat på den brottsliga effekten, varken 
som genomgångsled eller slutligt mål. Ett specialfall är då den brottsliga 
effekten framstår som en nödig biverkan för gärningsmannen till det han 
eftersträvar.82 

3. Eventuellt uppsåt. (dolus eventualis) Gällande eventuellt uppsåt med 
hypotetiskt prov krävs att gärningsmannen inser att det är möjligt att 
effekten inträffar, det föreligger med andra ord en risk för effekten. 
Dessutom fordras att det hypotetiska provet skall kunna besvaras 
jakande. Slutsatsen som domstolen skall komma fram till är att det kan 
hållas för visst att gärningsmannen skulle ha företagit gärningen, även 
om han varit säker på att effekten skulle inträffa.83 

                                                 
80 Prop. 1962:10 s 57-62. 
81 Leijonhufvud, Wennberg (1997) s 62, Jareborg (2001) s 311. 
82 Leijonhufvud, Wennberg (1997) s 56-63, Jareborg (2001) s 310-311. 
83 Leijonhufvud, Wennberg (1997) s 63. 
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5 Om uppsåtets nedre gräns 

5.1 Gränsen mellan eventuellt uppsåt och 
oaktsamhet 

Enligt den traditionella indelningen av uppsåt i Sverige blir det hypotetiska 
eventuella uppsåtet gränsdragningen mellan uppsåt och oaktsamhet. 
Uppsåtformen består av två led. Det första ledet är ett faktiskt konstaterande 
av att gärningsmannen insåg att effekten var möjlig. Det räcker dock att 
gärningsmannen misstänkte att effekten skulle inträffa. Inget krav uppställs 
att misstanken på något sätt måste vara kvalificerad. Det andra ledet är ett 
rent hypotetiskt antagande. Gärningsmannen behöver inte faktiskt ha tagit 
ställning och för sig själv erkänt att han skulle ha utfört handlingen även om 
han insett effektens inträdande.84 Eventuellt uppsåt finns också i en faktisk 
variant. Denna form utmärks av att gärningsmannen i handlingsögonblicket 
har, så att säga, varit medvetet likgiltig till effekten. Han har faktiskt tagit 
ställning till hur han skulle ha gjort om han varit säker på effekten.85

 
I det fallet att det hypotetiska provet inte kan besvaras jakande föreligger 
istället medveten oaktsamhet (luxuria). Denna oaktsamhetsform är identisk 
med misstanke och tveksamhet och skiljer sig från eventuellt uppsåt på sätt 
att det hypotetiska provet utfaller negativt istället för positivt. En person 
som är medvetet oaktsam hade tillfälle att rätta sig efter lagen. Gärningen är 
emellertid mindre klandervärd än den uppsåtliga, eftersom likgiltigheten 
inte är av lika förkastligt slag. Omedveten oaktsamhet (negligentia) brukar 
karaktäriseras som att gärningsmannen hade skälig anledning att anta, eller 
borde ha förstått att en viss följd skulle inträffa. Den omedvetet oaktsamma 
är mindre klandervärd än den som är medvetet oaktsam. Han visar inte 
likgiltighet inför existensen av en risk, utan likgiltighet inför huruvida det 
finns en risk (som han inte är medveten om).86

 

5.2 Gränsen mellan sannolikhetsuppsåt och 
oaktsamhet 

Det eventuella uppsåtet har sin grund i att gärningsmannen har mer eller 
mindre vilja att begå brott. Istället för att eftersträva ett klarläggande av den 
tilltalades vilja vid uppsåtsbedömningen kan istället insikten vara det 
avgörande momentet vid bedömningen. Konstruktionen blir en annan. Det 
traditionella sannolikhetsuppsåtet innebär att uppsåt föreligger, om det för 
gärningsmannen i handlingsögonblicket framstod som övervägande 

                                                 
84 Leijonhufvud, Wennberg (1997) s 63. 
85 Jareborg (1969) s 2-3. 
86 Jareborg (2001) s 319-321. Se om tillvägagångssättet för bedömningen angående 
oaktsamhet under rubrik 2.5 ”Uppsåt och oaktsamhet”. 
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sannolikt att gärningsföljden skulle inträffa.87 Grunden för uppsåt är inte 
den samhällsfarliga viljan utan gärningsmannen förståelse för gärningens 
innebörd och konsekvenser. Ett högre krav på insikt kan ställas genom det 
kvalificerade sannolikhetsuppsåtet. Detta uttrycks så att det för 
gärningsmannen var alldeles övervägande sannolikt att gärningsföljden 
skulle inträffa eller att sannolikheten för effekten var alldeles övertygande 
eller då han insåg att effekten skulle inträffa i ett normalt händelseförlopp. 
Genom dessa uttryckssätt föreligger uppsåt när gärningsmannen förstår vad 
han gör. Det skall inte vara rationellt för gärningsmannen att tro annat än att 
effekten kommer att förverkligas. I det fall det inte kan anses föreligga en 
tillräckligt hög grad av sannolikhet kan istället ett oaktsamhetsbrott vara 
förhanden.88

 

5.3 Doktrin ger förslag på uppsåtsbegrepp 

5.3.1 Ivar Strahls okvalificerade uppsåt 

Ivar Strahl har i sin bok ”Allmän straffrätt i vad angår brotten”, diskuterat 
uppsåtsrekvisitet. Strahl anser att en uppsåtlig handling i straffrätten betyder 
att handlingen uppfyller ett uppsåtsrekvisit. Oftast kräver ett sådant rekvisit 
rätt och slätt uppsåt, ett okvalificerat uppsåt. Något enhetligt begrepp är det 
däremot inte. I uppsåtsläran urskiljs olika former av uppsåt; direkt, indirekt 
och eventuellt uppsåt. Ett okvalificerat uppsåtrekvisit uppfylls genom 
uppsåt i någon av dessa former, men är även uppfyllt genom uppsåt som 
inte har en sådan form.89 Strahl benämner alltså det okvalificerade uppsåtet 
för ”uppsåt rätt och slätt”. För ansvar kräver detta uppsåtsrekvisit att den 
tilltalade gjort något. Att något hänt honom är inte tillräckligt. Den som 
blivit knuffad eller kroppsligen tvingad skall inte anses ha orsakat eventuell 
skada. Reflexrörelser är inte uppsåtliga handlingar. Å andra sidan är det 
tillräckligt för uppsåt att den tilltalade gjort något, och att han på ett visst vis 
har varit medveten om de förhållandena beträffande vilka uppsåt fordras. 
Strahl menar att det inte krävs någon föresats eller något slags beslut för 
uppsåt. Någon viljeakt behöver inte påvisas. Den som misshandlar en annan 
person kan dömas för uppsåtligt brott utan att det behövs påvisas mer än att 
han var medveten om detta. Inte heller krävs några övervägande före 
handlingen. Att någon handlar impulsivt eller i affekt hindrar inte att han 
kan uppfylla uppsåtsrekvisitet. Han ser rött men han ser, som Strahl 
uttrycker det.90

 
De centrala begrepp som Strahl arbetar med för att ansvar för uppsåtligt 
brott skall anses föreligga är medvetenhet och kännedom. Begreppet 

                                                 
87 Om det istället rör om ett handlingsbrott föreligger uppsåt om det för gärningsmannen i 
handlingsögonblicket framstod som övervägande sannolikt att gärningsmomenten var 
förhanden. (SOU 1996:185 del 1 s 121). 
88 SOU 1996:185  del 1, s 123-124 samt NJA 2002 s 449.  
89 Strahl (1976) s 104-105. 
90 Strahl (1976) s 91-92, s 104, s 110-111. 
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medvetenhet förutsätter som ovan beskrivits att den tilltalade gjort något 
samt att han varit i sådant tillstånd att uppsåtsrekvisitet kan vara uppfyllt. 
Strahl skriver att detta krav kommer till uttryck i domstolsspråket då det 
sägs att den tilltalade var eller inte var medveten om de förhållanden 
beträffande vilka uppsåt fordras. Med medvetenhet menar dock Strahl det 
tillstånd, vari den tilltalade måste ha befunnit sig för att kunna anses ha varit 
medveten om dessa förhållanden.91

 
Gällande kravet på kännedom fordras inte att gärningsmannen tänker på 
dessa förhållanden i gärningsögonblicket. En människa får anses ha 
kännedom om allt hon en gång har lärt känna eller tänkt på och därefter inte 
glömt. Då det gäller frågan om hur säker gärningsmannens kännedom måste 
vara framhåller han att visshet är tillräckligt. Han är viss om vad han själv 
föreställer sig och vill vid handlingen.92

 

5.3.2 Nils Jareborgs avsiktlighetsuppsåt 

Avsiktlighetsuppsåtet är ett genomarbetat förslag till förnyelse av den 
svenska uppsåtsläran. Jareborg pekar på olika sidor av begreppet avsikt. Det 
går att skilja mellan att ha avsikt att företa en viss handling (föresats), den 
avsikt med vilken handlingen företas (syfte) samt att en handling är 
avsiktlig (den handlande accepterar handlingen under en viss 
handlingsbeskrivning). Jareborg introducerar begreppet tro för att beteckna 
den handlandes kognitiva inställning till ett visst faktum eller tillstånd.93 Om 
gärningsmannen företar en handling och tror att det förhåller sig på ett sätt 
som motsvarar en aktuell handlingsbeskrivning kan handlingen betecknas 
som avsiktlig i förhållande till denna handlingsbeskrivning. Han utgår från 
den övergripande konformitetsprincipen, som kräver att gärningsmannen 
skall ha haft tillfälle att följa lagen. För detta krävs att han haft en viss 
kognitiv inställning i förhållande till handlingens följder vid 
gärningstidpunkten. För att avgöra vilken styrka den kognitiva inställningen 
måste ha för att uppsåtskravet skall kunna vara uppfyllt införs återigen 
begreppet tro. Han menar att gränsen för uppsåt kan dras genom att det vid 
uppsåt krävs att gärningsmannen har visshet eller annars tror att 
gärningsföljden kommer att inträffa eller att gärningsomständigheten 
föreligger. Om han däremot endast misstänker att följden eller 
gärningsomständigheter inträffar/föreligger och inte tror eller inte tagit 
ställning därtill bör enbart ett oaktsamhetsbrott föreligga.94

                                                 
91 Strahl (1976) s 91-92. 
92 Strahl (1976) s 112-114. 
93 Kognitiva=Kunskapsmässiga, intellektuella. 
94 Jareborg (1994) s 193-231 samt SOU 1996:185 del 2 s 62-65. 
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6 Om uppsåtets nedre gräns i 
Sverige 

6.1 Det hypotetiska eventuella uppsåtet blir 
svensk rätt genom rättspraxis 

Det synes finnas en relativt stor enighet om huvudreglerna för uppsåts-
bedömningen. Dessa huvudregler anger att det är befogat att skilja mellan 
tre uppsåtsformer. De två första formerna är direkt och indirekt uppsåt. Att 
det därtill finns behov av en tredje form är inte omtvistat, däremot råder 
oenighet om hur denna form skall konstrueras och stadga en gräns mot 
medveten oaktsamhet. Det eventuella uppsåtets genomslagskraft i Sverige 
kan främst tillskrivas det starka inflytandet från Johan C.W. Thyrén. Trots 
att det hypotetiska eventuella uppsåtet aldrig har blivit lagstadgat i Sverige 
har Thyréns principskisser och Strafflagskommissionens förslag utövat 
kraftfull påverkan på rättspraxis och doktrin.95

 
I NJA 1959 s 63 avvisades sannolikhetsuppsåtet uttryckligen för första 
gången i rättspraxis. Det hypotetiska eventuella uppsåtet utgjorde därmed 
den nedre gränsen för uppsåt i svensk rätt. Rättspraxis innan dess saknar 
emellertid inte exempel på att domstolen på ett eller annat sätt funnit att ett 
sannolikhetsuppsåt varit tillräckligt för att uppsåt skulle föreligga. Jareborg 
skriver att det i en hel del fall förekommer definitioner i domstolarnas 
domar som avviker från de tre traditionella och accepterade 
uppsåtsformerna i Sverige. Först under 1950-talet blev tillämpningen allt 
vanligare. Inte heller behöver tillämpningen av ett sannolikhetsuppsåt 
uteslutas på grund av att det i rubriken till ett äldre rättsfall står ”dolus 
eventualis”. Det kan förmodas att tidigare praxis inte strängt åtskiljde 
uppsåtsformerna. I vart fall går det inte att utifrån denna dra några 
långtgående slutsatser om den principiella inställningen till hur gränsen 
mellan uppsåt och oaktsamhet borde dras. Domstolarna använde sig av olika 
uttryckssätt för att beskriva uppsåt, och vilket av dessa som användes var 
lite av en slump. Tidigare domar lämnar stor frihet för tolkning där ett 
sannolikhetsuppsåt möjligen kan tänkas ha förelegat.96

 
I NJA 1980 s 514 gjordes ett nytt försök att införa sannolikhetsuppsåtet i 
svensk rätt. RÅ utarbetade i detta fall ett omfattande revisionsgenmäle och 
en utförlig redovisning för skillnaderna mellan vilje- och 
föreställningsteorier samt konsekvenserna av dessa skillnader. Men inte 
heller denna gång lät sig HD bevekas och avvisade än en gång 
sannolikhetsuppsåtet. 

                                                 
95 SOU 1996:185 del 1, s 95. 
96 Jareborg (1969) s 45-64 samt Strömmerstedt (1987) s 62-63. 
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6.2 Gärningsuppsåt och likgiltighetsuppsåt 

6.2.1 Gärningsuppsåt 

Att RÅ på nytt, i NJA 1980 s 514, försökte få HD att acceptera ett 
sannolikhetsuppsåt kan möjligen förklaras genom NJA 1977 s 630. Detta 
rättsfall gav upphov till spekulationer kring om HD genom sina 
formuleringar i domskälen var beredd att ompröva sitt tidigare motstånd till 
sannolikhetsuppsåtet. Uppsåtsformuleringen i sistnämnda rättsfall är ett gott 
exempel på ett gärningsuppsåt. Gärningsmannen hade i fallet huggit en kniv 
in i hjärtat på offret, efter ett bråk på en spritfest. Knivhugget hade kraftligt 
trängt in i offrets kropp och träffat i trakten av hjärtat. HD:s majoritet 
konstaterade att vid ett avsiktligt knivhugg av detta slag måste en dödlig 
utgång ha för gärningsmannen framstått som praktiskt taget oundviklig. På 
grund härav hade offrets död omfattats av gärningsmannens uppsåt och 
dömdes gärningsmannen därmed för dråp.97

 
Den avgörande skillnaden mellan gärningsuppsåtet och 
sannolikhetsuppsåtet är att det förstnämnda, givet att den traditionella 
uppsåtsläran används, inte kräver en aktuell visshet utan endast en 
presumerad, ”moralisk” eller ”normal” insikt eller sannolikhet.98 Doktrin 
har diskuterat fallet gällande vilken form av uppsåt som majoriteten i HD 
använt sig av i domen från 1977. Hans Thornstedt ställer sig frågan om inte 
fallet kan sägas vara en avvikelse från tidigare praxis – en ny variant av 
uppsåt. Wennberg-Leijonhuvud frågar sig om HD möjligen tagit ett steg 
mot ett nytt uppsåtsresonemang.99  
 
Också Träskman har kommenterat fallet och anser att svårigheterna med att 
bevisa uppsåt har gett upphov till ett försök att kringgå bevisproblemen på 
olika sätt. Bedömningen görs enligt en objektiv måttstock. Domstolen 
bedömer sannolikheten objektivt i stället för att försöka klarlägga hur 
sannolik följden i gärningsögonblicket föreföll vara enligt gärningsmannens 
egen bedömning.100  
 

6.2.2 Likgiltighetsuppsåt 

Begreppet likgiltighet i domskälen har använts på olika sätt. Likgiltighet 
inför konsekvenserna har också hänförts till det faktiska eventuella uppsåtet. 
I vissa rättsfall har domstolarna satt likhetstecken mellan det eventuella 
uppsåtet och likgiltighetsuppsåtet. Dock kopplas likgiltighetsbegreppet 
vanligen direkt till gärningsuppsåtet och därför finns en skillnad mellan det 
faktiska eventuella uppsåtet och likgiltighetsuppsåtet.101

                                                 
97 Cavallin (1999) s 300-304.  
98 Cavallin (1999) s 302. 
99 Cavallin (1999) s 304-306, Wennberg, Leijonhufvud (1997) s 67. 
100 Träskman (1985) s 63. 
101 Cavallin (1999) s 302. 
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Enligt Jareborg definieras det faktiska eventuella uppsåtet som att 
gärningsmannen, i handlingsögonblicket, har varit medvetet likgiltig och 
faktiskt tagit ställning till hur han skulle ha gjort om han varit säker på den 
ifrågavarande följden.102 Faktiskt eventuellt uppsåt förutsätter att 
gärningsmannen bevisligen accepterat risken och det eventuella resultatet. 
Inte bara att han varit likgiltig inför detta eller avvikit från en normal eller 
godtagbar standard ifråga om eftertänksamhet.103  
 
I NJA 1975 s 594 hade gärningsmannen, alkoholpåverkad och i stark affekt, 
sparkat mot offrets huvud ett flertal gånger. Detta ledde att offret avlidit 
genom kvävning till följd av att han inandats sitt eget blod. HD anförde i 
sina domskäl att gärningsmannen, efter att ha utdelat första sparken och 
medan offret ännu var vid liv, fortsatt misshandeln genom ytterligare 
sparkar. Det hade då för gärningsmannen i allt fall varit likgiltigt om offret 
skulle avlida eller inte. Vid sådant förhållande, menade HD, kunde inte 
ansvar för uppsåtligt dödande undgås.  
 
HD dömde gärningsmannen för dråp. Det ansågs vara styrkt att han varit 
helt likgiltig i förhållande till offrets liv. Bevisningen i fråga om uppsåtet 
skedde inte med ett hypotetiskt prov och HD hävdade heller inte att 
gärningsmannen hade visshet om att döden skulle anses följa, att det 
framstod som sannolikt för honom eller att han trodde att han dödade offret. 
Minst ett led fattas i det hypotetiska respektive det faktiska 
uppsåtsresonemanget. HD konstaterade enbart likgiltigheten inför offrets liv 
och lät detta följas av ett konstaterade av uppsåt.104

 
NJA 1990 s 210 gällde ett knivslagsmål, där den tilltalade, en ung afrikansk 
man, förföljdes av två svenska ungdomar efter att ha kastat en flaska i 
marken då han passerade dem. Han knivskar en av svenskarna i nödvärn 
med en tapetkniv och åtalades för grov misshandel. Den tilltalade fälldes i 
TR och HovR med användande av det eventuella uppsåtet. Dock ändrade 
HD domsmotiveringen och skrev att utredningen visade att han flera gånger 
måste ha träffat offret med kniven. Omständigheterna gav därför för handen 
att den tilltalade varit helt likgiltig för om han skulle komma att träffa offret 
med kniven och tillfoga honom sådana skador som gärningsbeskrivningen 
angav. Offrets skador hade därmed tillfogats uppsåtligen av den tilltalade. 
 
HD ändrade medvetet formuleringen hos underrätterna från ett hypotetiskt 
eventuellt uppsåt till ett likgiltighetsresonemang. Samuel Cavallin anser 
därmed en trend från det eventuella uppsåtet vara klar samt ett bekräftande 
av den gärningsmässiga typen av likgiltigthetsuppsåt, i vart fall vid fällande 
domar för fullbordat brott.105

 

6.3 SOU 1996:185 – förslag på nytt 
                                                 
102 Jareborg (1969) s 2-3. 
103 Cavallin (1999) s 308-310. 
104 Cavallin (1999) s 311. 
105 Cavallin (1999) s 327. 
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uppsåtsrekvisit 

I maj 1994 beslöt regeringen att tillkalla en särskild utredare för att 
undersöka vissa frågor inom den allmänna straffrätten. Till särskild utredare 
förordnades dåvarande hovrättsrådet Martin Borgeke. Utredningen 
resulterade i betänkandet ”Straffansvarets gränser”. I betänkandet föreslogs 
att uppsåtsbegreppets närmare innebörd skulle lagfästas genom en regel i 1 
kap. 2 § BrB. Utredningen ansåg att det hypotetiska eventuella uppsåtet 
borde överges och i stället gärningsmannens insikt i sakförhållandena vara 
det grundläggande kriteriet.106

 
Det föreslogs ett nytt uppsåtsbegrepp - En gärning är uppsåtlig om den är 
avsiktlig eller om den motsvarar vad gärningsmannen har insett, uppfattat 
eller antagit om den. Utredningen menade att uppsåtsbegreppet i svensk rätt 
således skulle bestå i två former. Ett avsiktsuppsåt som motsvarade dagens 
direkta uppsåt. Vidare ett insiktsuppsåt vilket motsvarade dagens indirekta 
uppsåt och situationer där gärningsmannen, utan att vara säker på att 
gärningsinnehållet kunde förverkligas genom gärningen, ändå uppfattade 
eller antog att så blev fallet. Förslagets slutsats innebar således att det 
eventuella hypotetiska uppsåtet ersattes av ett kvalificerat 
sannolikhetsuppsåt.107

 
Förslaget gick aldrig igenom. Regeringen konstaterade till en början att 
kritik kunde riktas mot det eventuella uppsåtet med ett hypotetiskt prov men 
menade att det eventuella uppsåtet dock gett rimliga resultat i 
rättstillämpningen. Uppsåtsbegreppet hade också utfyllts och anpassats i 
skilda situationer i HD:s praxis. Vidare sades att man måste vara 
återhållsam med att förändra de centrala straffrättsliga bestämmelserna och 
ett klart behov bör finnas om så skall ske. Det gällande uppsåtsbegreppet 
var välkänt och gränserna var väldefinierade. En förändring skulle leda till 
osäkerhet under lång tid. Lagstiftaren borde överlåta åt domstolarna att 
utveckla och förändra uppsåtsbegreppets innehåll i den mån det ansågs vara 
behövligt.108

 

6.4 Sannolikhetsuppsåtet får en ny chans 
genom rättspraxis 

I NJA 2002 s 449 fick HD en tredje gång ta ställning till om sanno-
likhetsuppsåtet borde vara en del av den allmänna straffrätten i Sverige. 
Fallet handlade i korthet om tre poliser som, efter just avslutad 
trafikkontroll, fick tips om en misstänkt rattfyllerist (X). Strax härefter 
mötte de en bil som körde mycket långsamt. Polismannen som körde först 
försökte få den mötande bilen att stanna utan att lyckas. Cirka 40 meter 

                                                 
106 SOU 1996:185 del 1 s 108, s 120-124. 
107 SOU 1996:185 del 1 s 124-132. 
108 Prop. 2000/01:85 s 9-13. 
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bakom den första polisbilen fanns de två andra polismännen som stannat sin 
bil. Bilen ställde de snett över vägen för att spärra av större delen av 
vägbanan. I en smal lucka, som inte kunde täckas med bilen, placerade sig 
en av polismännen. Med stopptecken och rött ljus från en ficklampa 
försökte denna polisman att stoppa X. X ökade istället hastigheten och 
körde i hög fart rakt igenom luckan. Polismannen tvingades hastigt hoppa åt 
sidan och undkom utan skador. De övriga polismännen följde efter honom 
och färden slutade några kilometer bort då X körde in i ett träd.  
 
I TR dömdes han för försök till grov misshandel. Denna dom överklagades 
till HovR.109 HovR tillämpade gällande uppsåtsbedömningen ett kvalificerat 
sannolikhetsuppsåt. 
 
HovR konstaterade till en början att X inte kunde dömas för uppsåtligt brott 
i enlighet med det hypotetiska eventuella uppsåtet. Detta eftersom det aldrig 
kunde hållas för visst att han skulle ha företagit gärningen, om han varit 
säker på att polisen skulle skadas. Det hypotetiska provet utföll negativt vid 
en prövning. Dock fastslogs att X, trots sin berusning, måste ha insett att en 
alldeles övervägande sannolikhet förelåg att polismannen skulle komma att 
bli mycket allvarligt skadad genom hans sätt att köra bilen. Gärningen 
kunde därför betecknas som uppsåtlig. HovR ansåg inte det fanns skäl i 
klandervärdhet att skilja mellan en gärning där man hade full visshet om 
konsekvenserna av ens handlande och en gärning, där man inte hade full 
insikt men, med hänsyn till den höga sannolikheten, antog att 
konsekvenserna inträffade. HovR fann därmed uppsåtligt brott styrkt och 
bedömde gärningen som försök till grov misshandel. 
 
HovR:s dom överklagades till HD som, i oktober 2002, meddelade ett 
tämligen märkligt avgörande. Fyra JustR förkastade det hypotetiska 
eventuella uppsåtet och ville tillämpa en form av sannolikhetsuppsåt. Ett 
JustR ansåg fortfarande inte det fanns anledning att frångå utformningen 
med ett hypotetiskt prov. Hur den nedre gränsen för uppsåt borde utformas 
var mindre tydligt. 
 
Två JustR, Magnusson och Svensson, ansåg att den nedre gränsen för 
uppsåt borde utformas med ett kvalificerat sannolikhetsuppsåt, som vid 
vissa tillfällen också skulle kompletteras med en likgiltighetsbedömning. 
Denna likgiltighetsbedömning fordrades i de fall då det inte förelåg en 
mycket hög grad av sannolikhet, men dock en avsevärd sannolikhet att 
gärningsmannen insåg effekten vid gärningsögonblicket. 
 
De två andra JustR, Håstad och Lindeblad, menade att ett kvalificerat (rent) 
sannolikhetsuppsåt vore att föredra. De uttryckte ett förslag om att uppsåt 
förelåg vid gärningsmannens insikt om att sannolikheten för effekten var 
alldeles övervägande eller vid insikt om att effekten skulle uppstå i ett 
normalt händelseförlopp. De ansåg inte att likgiltigheten hade någon 
självständig betydelse som rekvisit när bedömningen grundades uteslutande 
                                                 
109 HovR:s dom 2001-12-03, Mål B 484-01. 
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på insikten om risken. Det fyllde endast syftet att rättfärdiga ansvar för 
brott.  
 
Eftersom Magnusson och Svensson var äldre till tjänsteåren blev deras 
mening de gällande domskälen. Håstad och Lindeblad blev därmed av 
skiljaktig mening. 
 

6.5 Nuvarande svenskt rättsläge 

Det är problematiskt att försöka beskriva vårt nuvarande rättsläge gällande 
uppsåtets nedre gräns. HD har knappast löst problemet med gräns-
dragningen. Per Ole Träskman skriver i SvJT, att de i sådana fall löser 
problemet på ett mycket svårtillgängligt sätt. Han menar det vara mycket 
beklagligt att det som kunde ha blivit ett klart prejudikat, istället blev ett 
svårtolkat avgörande med olika meningar. Två konklusioner kan Träskman 
dra av HD:s avgörande: 
 
1. På grund av den starka kritiken, fyra av fem JustR framhåller, mot det 

hypotetiska eventuella uppsåtet kan konstateras att denna uppsåtsform 
skall förkastas.  

 
2. Den uppsåtsform som i första hand bör väljas, grundas på en 

sannolikhetsbedömning. Fyra JustR står bakom uppfattningen att 
uppsåtsbedömningen åtminstone skall inledas med en bedömning av hur 
sannolik effekten enligt gärningsmannens bedömning var i gärnings-
ögonblicket.110  

 
Hur bedömningen skall förlöpa är oklart eftersom de fyra JustR:s 
uppfattningar i detta avseende går isär. Träskman framställer schematiskt 
uppsåtskonstruktionerna enligt följande: 
 
1. Direkt uppsåt (Avsiktsuppsåt) 

1. En gärning är uppsåtlig när gärningsmannens avsikt motsvarar 
brottsbeskrivningen. 

 
2. Indirekt uppsåt (Säkerhetsuppsåt)  

1. En gärning är uppsåtlig när gärningsmannen insåg att en effekt var 
nödvändigt förbunden med handlingen, eller insåg att effekten var 
praktiskt taget oundviklig, alternativt 

2. …gärningsmannen handlat med insikt om att det fanns en mycket 
hög sannolikhet för att hans handlande skulle få en viss effekt. 

 
 
 

 
3a. Sannolikhetsuppsåt 
                                                 
110 Träskman (JT 2002/03) s 623-624. 
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1. En gärning är uppsåtlig när gärningsmannen insåg att sannolikheten 
för effekten var alldeles övertygande eller då han insåg att effekten 
skulle komma att uppstå i ett normalt händelseförlopp, alternativt 

2. Omfattar alla sannolikhetsgrader som är lägre än praktiskt taget 
oundvikligt, men ändå minst avsevärd. 

 
3b. Sannolikhetsuppsåt med likgiltighetsbedömning 

1. En gärning är uppsåtlig när gärningsmannen insåg att sannolikheten 
för effekten var avsevärd. 

2. Bedömningen kompletteras med en likgiltighetsbedömning. Om 
gärningsmannen var likgiltig i förhållande till omständigheterna eller 
effekten, exempelvis när han utfört gärningen på ett mycket 
hänsynslöst sätt eller i en mycket upprörd sinnesstämning eller varit 
driven av ett från hans synpunkt mycket starkt intresse.111  

  
Det är formuleringen av den tredje uppsåtsformen, sannolikhetsuppsåtet, 
som är besvärlig då HD ger två olika möjligheter. Genom NJA 2002 s 449 
är det svenska rättsläget angående uppsåt och gränsen mellan uppsåt och 
oaktsamhet oklart. Vad som skall hända framöver är det ingen som vet. Som 
Träskman skriver krävs antingen att lagstiftaren formulerar en bestämmelse 
om uppsåt eller att HD på nytt tar ställning till uppsåtsfrågan i ett framtida 
nytt rättfall.112

                                                 
111 Träskman (JT 2002/03) s 624-626. 
112 Träskman (JT 2002/03) s 623, s 625-626. 
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7 Svårigheten att bevisa uppsåt 

7.1 Det som skall bevisas gällande uppsåt 

Det finns, som ovan beskrivits, olika uppsåtsutformningar. Det är skilda 
uppställningar som förutsätter vissa frågeställningar angående gärnings-
mannens kunskap om verkligheten, hans intentioner och värderingar. Det 
gäller att få svar på de frågor som är relevanta enligt teorierna. Svaren måste 
kunna baseras på den bevisning som är tillgänglig i målet. De 
uppsåtsutformningar som finns är varken verifierade eller falsifierade. 
Domskälen säger inte alltid så mycket. Värdet av en dolusteori beror först 
och främst på de resultat, vartill man kommer genom att tillämpa den. 
Resultatet beror i stor utsträckning på de frågor som vid tillämpningen blir 
relevanta och på möjligheterna att enkelt och säkert få svar på dessa frågor. 
På grund av detta bör teorierna sättas i samband med bevismöjligheterna. 
Detta kan inte ske med spekulativa resonemang. En i sig rättvis och 
konsekvent uppsåtslära kan i praktiken fungera mycket otillfredsställande av 
olika skäl. I praktiken är det omöjligt att få säkra svar på vissa typer av 
frågor. Frågan är om det är rättvist att ersätta den bristande kunskapen om 
fakta med hjälp av hypoteser eller rent normativa resonemang. Bör vi 
försöka hitta andra vägar och andra metoder eller kanske helt enkelt förkasta 
uppsåtsläran?113

 

7.1.1 Bevisa direkt och indirekt uppsåt 

Vad är det som skall bevisas gällande de olika uppsåtsformerna?  
 
Det direkta uppsåtet föreligger om följden är den avsikt med vilken en 
gärning utförs. Med andra ord ett syfte med gärningen. Den är eftersträvad, 
antingen som ett mål eller som ett genomgångsled till ett mål. Bevisningen 
avser således gärningsmannens insikt om att effekten skulle inträffa samt 
också att följden var syftet eller avsikten med handlingen.114  Detta gäller 
även beträffande avsiktsuppsåtet.  
 
Vid det indirekta uppsåtet är gärningsmannen övertygad om att effekten 
kommer att inträda som en följd av gärningen. Dock är effekten inte syftet 
med handlingen. Bevisning måste ske gällande insikten hos gärningsmannen 
om att effekten oundvikligen skulle inträffa, trots att detta inte var syftet. 
Närmare bestämt att effekten var praktiskt taget oundviklig eller nödvändigt 
förbunden med handlingen.115 Säkerhetsuppsåtet avser detsamma. 
 

                                                 
113 Klami m.fl. (TFR 1988) s 387-388. 
114 Cavallin (1999) s 218. 
115 Cavallin (1999) s 218. 

 43



7.1.2 Bevisa hypotetiskt eventuellt uppsåt  

Om gränsen mellan uppsåt och oaktsamhet dras med hjälp av det 
hypotetiska eventuella uppsåtet förutsätts det först av allt bli bevisat att 
gärningsmannen insett att hans handling kunde ha en viss följd/effekt. Den 
grad med vilken den handlande bedömt sannolikheten för effektens 
inträffande är dock inte av avgörande betydelse och fastställer inte 
bedömningens utgång. Bevis förutsätts endast för att gärningsmannen insett 
effektens möjlighet. I praktiken medför detta att bevisningen i stor 
utsträckning kan grundas på allmän livserfarenhet. Om denna säger att en 
viss handling kan ge upphov till en viss effekt är det också möjligt att anta 
att gärningsmannen insett detta. Kravet på tillräcklig bevisning innebär 
alltså i detta fall att gärningsmannens insikt bevisas då hans okunskap om 
effektens möjlighet är så otrolig att den inte förtjänas bli beaktad på 
rationella grunder. Dock finns fall där kausalsambandet mellan handling och 
effekt är så invecklat att allmän erfarenhet inte är tillräckligt bevis. I sådana 
fall förutsätts en konkret positiv bevisning om insikten hos gärningsmannen. 
Det måste visas att han hade ett speciellt kunnande, att han insett effektens 
möjlighet.116

 
Bevisningens tyngdpunkten ligger istället på bedömningen av gärnings-
mannens samhällsfarliga vilja. Detta är grunden för uppsåt. Det hypotetiska 
provet avgör om uppsåt föreligger. Kan det hållas för visst att 
gärningsmannen skulle ha företagit gärningen, även om han varit säker på 
att effekten skulle inträffa? Det måste visas att gärningsmannen har godkänt 
eller i alla fall ställt sig likgiltig till den effekt som han insåg var möjlig. Det 
blir fråga om sådan bevisning som inte direkt kan iakttagas. Bedömningen 
får ske utan egentliga hållpunkter i sinnevärlden. Istället måste bevisningen 
antingen grundas på utsagor som kan styrka dess existens eller genom 
iakttagelser av sådana yttre företeelser som är en konsekvens av denna 
existens. Bevisning kan med andra ord ske om gärningsmannen själv 
erkänner att han haft denna inställning eller genom att han betett sig på ett 
sätt som gör det möjligt för en yttre betraktare att sluta sig till viljans 
innehåll. Emellertid är det inte möjligt att döma en person enbart på hans 
erkännande i brottmål (RB 35 kap. 3 §). Endast om också andra 
omständigheter kan åberopas som stöd för viljeinriktningen hos den 
tilltalade är det möjligt att stanna vid bedömningen att det förelegat ett 
uppsåtligt handlande.117

 
Mer om bevisningen av det hypotetiska eventuella beskrivs i kapitel 8.3 i 
samband med kritiken av dess utformning.  
 

                                                 
116 Träskman (1985) s 64. 
117 Träskman (1985) s 64-65. 
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7.1.3 Bevisa sannolikhetsuppsåt 

Det kvalificerade sannolikhetsuppsåtet är klart avvikande från resonemanget 
gällande det hypotetiska eventuella uppsåtet. Tyngdpunkten i bedömningen 
ligger på gärningsmannens insikt om effektens inträdande i handlings-
ögonblicket. Hans förståelse för gärningens innebörd och konsekvenser är 
grunden för uppsåt, inte den samhällsfarliga viljan. Ett kvalificerat (rent) 
sannolikhetsuppsåt föreligger om sannolikheten för effekten, hos gärnings-
mannen, var alldeles övertygande eller då han insåg att effekten skulle 
komma att uppstå i ett normalt händelseförlopp. Bevis måste förebringas 
gällande insikten om möjligheten till effekten i handlingsögonblicket, att 
gärningsmannen hade en insikt om att den var helt övertygande eller skulle 
inträffa i ett normalt händelseförlopp.118

 
Bevisningen av viljan och likgiltigheten finns inbyggd i prövningen. Vid en 
insikt om den höga sannolikheten för effekten kan också antagas att 
gärningsmannen var likgiltig till den. Med ett kvalificerat 
sannolikhetsuppsåt behöver domstolen inte heller arbeta med ett hypotetiskt 
resonemang. Först kan, på objektiva grunder, bestämmas hur pass sannolikt 
det är att effekten inträffar genom ett visst handlande. Därefter krävs också 
en bedömning om gärningsmannens subjektiva riskbedömning. Det blir 
fråga om gärnings-mannens trovärdighet och tillförlitlighet avseende skälen 
till varför hans bedömning av effekten avvek från en normal 
sannolikhetsbedömning. Genom bevisvärderingen kan domstolen undersöka 
om det finns någon anledning att anta att gärningsmannen inte haft 
förutsättningar för en riktig riskbedömning. Eller kan det ställas utom 
rimligt tvivel att han faktiskt insåg den höga sannolikheten för effekten?119

 
Såvida skäl finns att faktiskt anta att gärningsmannen inte insåg effektens 
inträde i ett normalt händelseförlopp, att sannolikheten var av lägre grad, 
kan möjligen ett oaktsamhetsbrott vara förhanden. Viktigt att påpeka är att 
sannolikhetsuppsåtet bygger på att människan får lov att ta vissa risker. Om 
en handling företas där risken för effekten är mycket liten, kan uppsåtligt 
brott inte föreligga trots att handlingen får förödande konsekvenser. 
 
Två justitieråd i NJA 2002 s 449 förespråkade ett kvalificerat 
sannolikhetsuppsåt följt av en likgiltighetsbedömning. Uppsåt föreligger då 
insikten om sannolikheten för effekten, hos gärningsmannen, var avsevärd 
samt att han också var likgiltig till den. Först och främst måste bevisas att 
gärningsmannen insåg, i handlingsögonblicket, att risken för effekten var 
avsevärd, likt ett kvalificerat sannolikhetsuppsåt. Därefter måste också 
likgiltigheten (inställningen) hos gärningsmannen bevisas. Detta efter andra 
kriterier än enbart insikten om effekten hos gärningsmannen. Exempelvis 
genom att han utfört gärningen på ett mycket hänsynslöst sätt eller, från 
gärningsmannens synpunkt, varit driven av ett mycket starkt intresse.120

                                                 
118 SOU 1996:185 del 1 s 121-125. 
119 SOU 1996:185 del 1 s 122-125, s 131-132. 
120 SOU 1996:185 del 1 s 118. 
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7.2 Något mer om handlingar 

En handling är något människan lärt sig under sin uppväxt. Genom träning 
har hon lärt sig att se vissa händelser som vissa handlingar då de sker i ett 
visst sammanhang, under utövande av viss verksamhet osv. Vårt språk och 
vårt sätt att förhålla oss till varandra presumerar att vårt mänskliga beteende 
normalt är handlingar. Handlingar är vanligtvis målinriktade eller avsiktliga 
och grundas på en viss kännedom om vilken mening handlingen har och 
vilka konsekvenser eller följder den kan medföra. I de flesta situationer har 
människan ingen säker uppfattning (visshet) om framförallt följderna av ett 
visst handlande. Dock kan hon ändå i handlingsögonblicket ha en 
någorlunda klar uppfattning om dessa. Ofta har en person en ibland närmast 
intuitivt grundad uppfattning om vad en viss handling innebär. Med 
utgångspunkt i denna uppfattning styrs handlandet. Ständigt företar vi 
handlingar trots att vi inte är helt säkra på vilken innebörd dessa har eller 
vilka konsekvenser de medför. Det är vår verklighetsuppfattning som ger 
oss skäl att utföra eller inte utföra olika handlingar. Har vi uppfattningen om 
att ett visst faktum föreligger eller kommer att föreligga som en följd av vårt 
handlande får det betydelse för om vi företar handlingen eller avstår från 
den. Uppfattningen får sålunda betydelse som handlingsskäl.121

 

7.3 Svårigheten att bedöma handlingsskäl  

Vid bevisvärdering sökes efter sannolikheten för händelser. Det finns en 
skillnad mellan händelsens utsida och skälen till en viss handling. 
Händelsens utsida eller yttre verklighet är ofta mer lättbevisad eftersom vi 
kan iakttaga det yttre händelseförloppet och konstatera sambandet mellan 
handlingen och effekten av den. Frågar vi oss däremot efter skälen till en 
handling hamnar vi på den existentiella nivån. Vi vet att en händelse har 
inträffat, och vill nu veta förklaringen till den. Själsliga processer kan inte 
iakttagas.122   
 
Handlingsskäl är personliga eftersom olika personer är av olika natur. Det 
som är rationellt för en person behöver inte vara det för en annan. Att utröna 
av vilket eller av vilka skäl en person utfört en handling, skiljer sig 
påfallande från att utröna varför en fysisk händelse har inträffat. 
Bedömningen kan inte baseras på naturlagar utan förklaringen är högst 
personlig och vi måste utgå från hur personen själv är beskaffad. Att vi 
hamnat på den existentiella nivån leder till att vi bör ta hänsyn till personens 
mål planer, böjelser, benägenheter, attityder, stående skäl och vanor. Hurdan 
är hans karaktär? Var han vid handlingstillfället olik sig själv på grund av 
trötthet, sjukdom, berusning m.m. Mänskligt handlande är ofta utslag av 
upplevda känslor. Känslor som är komplexa, till exempel ilska, fruktan, 

                                                 
121 SOU 1996:185 del 1 s 113-114.  
122 Lindell (1987) s 231-233. 
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kärlek, vänskap, hat och sorg, innefattar inte bara att man ”känner” något, 
utan också ”naturliga” karakteristiska böjelser eller benägenheter att företa 
vissa typer av handlingar. Ifall dessa böjelser och benägenheter kommer till 
uttryck i en konkret handling, kan det vara lättare att identifiera vad som är 
handlingsskäl.123

 
Det är svårt att använda empiriska lagar beträffande relationen mellan skäl 
och handling. Det saknas ett kausalt samband mellan skäl och handling i 
motsats till vad som gäller för naturlagar. Det är också svårt att hävda att det 
föreligger ett samband mellan skäl och handling. Hur vi agerar i en given 
situation beror på hur denna är beskaffad. Om vi skall kunna bedöma om ett 
föregivet skäl är riktigt behöver vi känna till hur den individ som agerat 
värderar situationen och hur han ger företräde åt olika skäl att utföra en 
handling. Vidare måste vi ha kunskap om vilka faktiska förutsättningar en 
person utgått från vid sitt handlande. Om en person missuppfattat 
verklighetssammanhangen kan han oriktigt tro att en handling leder till ett 
visst mål. Utifrån ett rationellt synsätt kan i sådana fall handlingen verka 
obegriplig som ett medel att uppnå ett påstått mål. Förklaringen anses sakna 
trovärdighet för den rationelle utomstående betraktaren. Utifrån individens 
egna utgångspunkter är handlingen däremot ändamålsenlig.124

 
Är vi medvetna om dessa förutsättningar kan sägas att vi kommit en bit på 
vägen. Dock måste vi också räkna med att en person kan handla av en 
impuls och att denne normalt inte handlar på detta vis. Vidare har vi att 
räkna med att vi inte alltid är medvetna om de skäl som styr våra handlingar. 
Empiriska lagar kan, som sagt, inte på samma sätt som när det gäller 
naturföreteelser användas för att förklara och förutsäga mänskligt beteende. 
Psykologin tillhandahåller kunskaper om de lagar som styr beteendet hos 
människan. Eftersom det finns olika skolor inom psykologin kan vi ändå 
inte få fram entydiga resultat.125  
 

7.4 Erfarenhetssatser och handlingsskäl 

7.4.1 Allmänt om erfarenhetssatser 

Den vetenskapliga referens som oftast används vid bevisvärderingen i 
domstolen, är den allmänna erfarenhet som finns hos domarna. 
Erfarenhetssatserna är alltid av stor betydelse vid bevisvärderingen. 
Domstolen ställer sig frågan: På vilken grund kan vi påstå att det är 
sannolikt att faktum B inträffat, om vi är säkra på att faktum A föreligger? 
Slutsatsen för frågan grundar sig på en induktion, att man iakttagit att A och 
B ofta följs åt. Slutledningen innebär att det görs en generalisering och 
denna kommer till uttryck i en erfarenhetssats. Till skillnad från fakta är 
erfarenhetssatserna av abstrakt karaktär. De kan inte iakttagas på samma 
                                                 
123 Lindell (1987) s 230-233 samt Jareborg (1995) s 90-95. 
124 Lindell (1987) s 230-234. 
125 Lindell (1987) s 233-234. 
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direkta sätt som fakta. En ytterligare skillnad är att omedelbarhetsprincipen 
anses gälla fakta men inte erfarenhetssatser. Rätten har därför möjlighet att 
använda erfarenhetssatser även om de inte har åberopats under 
huvudförhandlingen. Det finns en allmän skyldighet för domaren att 
använda sig av erfarenhetssatser vid bevisvärderingen, och denne har 
således bundenhet till dem. Denna bundenhet gäller emellertid 
bevisvärdering som generell företeelse i processen. I det konkreta fallet kan 
bundenhet sägas föreligga endast om erfarenhetssatserna är av 
naturlagskaraktär.126

 

7.4.2 Erfarenhetssatser och uppsåt 

Anta att den tilltalade förnekar uppsåt. Hur stor sannolikhet är det att 
förnekandet orsakats av att han i själva verket saknade uppsåt, då han 
begick handlingen?127

 
Som tidigare beskrivits baserar sig erfarenhetssatser på allmän kunskap och 
livserfarenhet. Gällande uppsåtet kommer vissa teoretiska problem in i 
bilden. Erfarenhetssatserna det nu är frågan om är egentligen inte kausala. 
Inga förklaringar ges av händelsen på grund av ett kausalt samband mellan 
den och något faktum som heter gärningsmannens uppsåt. Här är det istället 
fråga om förståelse för ett mänskligt beteende. Då det är fråga om 
gärningsmannens uppsåt är vi i princip ute efter hans kunskap, värderingar 
och intentioner. Frågan kan ställas om det egentligen finns någon 
grundläggande skillnad mellan faktisk kausalkunskap och idealtypiska 
förståelsemönster som till exempel: Under förhållandena F……….Fn 
brukar människor oftast handla på sättet H.128

 
Viktigt att påpeka är att erfarenhetssatser inte är några egentliga bevisfakta, 
trots att de tar en betydande plats i bevisvärderingen. De behövs vid tydning 
av bevisfakta. Kausala erfarenhetssatser kan delas in i strikta och statiska 
satser om förhållandet mellan orsak och verkan. Satsen ”om en människa 
halshuggs, så avlider hon” är exempel på en strikt sats. Satsen ”X % 
tobaksrökare orsakar sig lungcancer” är ett exempel på statistisk 
kausalitet.129  
 
Det är självklart att erfarenhetssatser som avser det mänskliga beteendet inte 
kan påstås vara fråga om strikta förståelsemodeller av den typ som den 
strikta kausaliteten representerar. Absoluta regelbundenheter finns inte inom 
det mänskliga beteendet. Erfarenhetssatser som förklarar enskilda personers 
handlingar är vaga och långt ifrån fullständiga. En persons förklaring till 
varför han agerat på ett visst sätt kan vara mycket personlig. Skälet gäller 
endast för honom.130

                                                 
126 Lindell (1987) s 214-221, s 226-230. 
127 Klami m.fl. (TFR 1988) s 391. 
128 Klami m.fl. (TFR 1988) s 391-392. 
129 Klami m.fl. (TFR 1988) s 392-393. 
130 Klami m.fl. (TFR 1988) s 393 samt Lindell (1987) s 232. 
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Generellt sätt är det därför lättare att bedöma sannolikheten för händelser än 
för att ett föregivet skäl överensstämmer med verkliga förhållanden. Skall vi 
t.ex. bedöma sannolikheten för att bromsspåret kan bevisa bilens hastighet 
har vi att göra med yttre data. Det är då fråga om en mer teknisk 
sannolikhetsbedömning som inte kräver att hänsyn tas till en agerande 
individ och dennes karaktär, önskningar och intressen. Bedömningen av om 
ett skäl är trovärdigt drar in många fler och mer osäkra moment i 
prövningen.131 Det konstateras dock av bl.a. Hannu Tapani Klami att det 
inte finns någon principiell skillnad mellan kausala erfarenhetssatser och 
förståelsemönster när det gäller bevismekanismen. Den skillnad som finns 
beror på graden av säkerhet och robusthet i det förhandenvarande fallet.132

 
Det säger sig självt att vaga erfarenhetssatser inte skall användas i någon 
större utsträckning. Då det handlar om personligt beteende och 
handlingsskäl är erfarenhetssatserna särskilt vaga. Vi kan aldrig med 
säkerhet säga hur en enskild person handlar i ett särskilt fall. Trots att en 
personlig förklaring strider mot en allmän erfarenhetssats om ett vanligt och 
naturlig beteende, måste domaren ha en förmåga att ändock tro på den. Det 
är lätt att annars diskriminera de som beter sig udda och anför konstiga och 
främmande skäl. Det föreligger en stor risk för en felaktig bedömning med 
att ge de allmänna erfarenhetssatserna en alltför stark betoning vid 
bevisvärderingen. Det är omöjligt att varje bevis skall kunna subsumeras 
under en allmän, dvs. färdig, tydlig och tillförlitlig erfarenhetssats. 
Människor är inte alltid rationella och alla har inte samma preferenser. Den 
listige kan dessutom förse sig med ett godtagbart skäl, medan den verkliga 
orsaken till handlandet är ett helt annat.133  
 

7.4.3 Bevisvärdering av uppsåt 

Vid uppsåtsbevisningen måste, som alltid vid bevisvärdering, utgångs-
punkten vara att ett bevisfaktum och bevistemat i allmänhet är kausalt (eller 
logiskt). Bevisvärdet, dvs. sannolikheten för att bevisningen bevisar temat, 
beror på en indiciemekanism som ger uttryck för kunskap vi har om detta 
orsakssamband. Som ovan beskrivits är de erfarenhetssatser det här är 
frågan om egentligen inte kausala. Det handlar om förståelse, dvs. en 
förklaring av mänskligt beteende.134  
 
Gärningsmannens uppsåt är bevistemat och konstruktionen blir i viss mån 
beroende av den uppsåtslära domstolen använder sig av dvs. de krav som 
ställs på graden av sannolikheten respektive gärningsmannens positiva 
attityd till handlingen. Skillnaderna på de grundläggande frågeställningarna 
är dock inte så stora. De blir mer markanta då det råder osäkerhet om fakta. 
Bevisningen handlar om följande punkter: 
1. Gärningsmannens insikt om möjligheten för B -> H. 
                                                 
131 Lindell (1987) s 233-234. 
132 Klami m.fl. (TFR 1988) s 393. 
133 Lindell (1987) s 232-233, s 243, 
134 Klami m.fl. (TFR 1988) s 391-392. 
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2. Hans uppskattning av sannolikheten av B -> H. 
3. Hans inställning till B -> H, i ljuset av hans kunskap om 

möjligheterna/sannolikheten för B -> H.135 
 
Bevistemat utgör en viss helhet. Första punkten är grundläggande såtillvida 
att om gärningsmannen inte alls insåg möjligheten att hans handling skulle 
medföra en viss effekt kan punkterna två och tre rimligen inte besvaras. Om 
kunskap däremot finns om möjligheten till effekten hör punkterna två och 
tre ihop. Svaren kan inte betraktas som två olika bevisteman eftersom 
människans intentionella processer är sammansatta. Att bli medveten om 
vissa följder förutsätter någon grad av intentionalitet. I det fall 
gärningsmannen har någon uppfattning om effektens inträde, förutsätter 
detta att han på något sätt också har börjat överväga effekten. Alltså att han 
har en viss attityd till den. Å andra sidan kan en person inte ha någon 
inställning till någonting om han inte alls är medveten om följden.136 
Gällande sannolikhetsuppsåtet kan därför hävdas att den positiva 
inställningen hos gärningsmannen är underförstådd genom att han företar 
gärningen trots insikt om den höga risken. 
 
Vad är bevisfakta vid uppsåtsbedömningen? Viktigt är att skilja mellan 
bevisfakta och hjälpfakta. De förra tillåter direkta slutsatser, det senare kan 
stödja endast ett bevisfaktum. Detta görs med hjälp av erfarenhetssatser. Det 
går inte att konstruera en erfarenhetssats som kan binda samman ett 
hjälpfaktum och själva bevistemat.137  
 
Gällande gärningsmannens inställning och attityd är det oftast fråga om 
indirekta bevis. Gärningsmannens intentioner, de psykiska processerna, kan 
aldrig med säkerhet fastställas. Vad som kan betraktas som bevisfakta är 
den tilltalades egen berättelse om sin inställning till sitt handlande. Endast 
han kan ha kunskap om sina insikter och preferenser med full säkerhet.138 
Ofta är det också så att gärningsmannen inte ens själv vet vad som rörde sig 
i hans hjärna då han begick gärningen. Gällande grova våldsbrott handlar 
det ofta om starkt berusade personer. Därtill kommer vissa psykiska 
defekter som har inverkan på den tilltalades verklighetsuppfattning och 
minnesbilder. Detta gör att det föreligger stora svårigheter att få tillförlitliga 
uppgifter angående en människas innersta tankar. Erfarenhetssatserna som 
avser det mänskliga beteendet är vaga. Alltför vaga erfarenhetssatser måste 
man vara mycket försiktigt med att använda.139

 

                                                 
135 Klami m.fl. (TFR 1988) s 394. 
136 Klami m.fl. (TFR 1988) s 394-395. 
137 Klami m.fl. (TFR 1988) s 395. 
138 Zila (JT 2002/03) s 634 samt Klami m.fl. (TFR 1988) s 396. 
139 Klami m.fl. (TFR 1988) s 393, s 395-397. Se om vaga erfarenhetssatser Lindell (1987) s 
221-226, Stening (1975) s 37-47, Ekelöf (1995) s 123-140. 
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8 Utformning av uppsåt 

8.1 Rättssäkerhet 

Rättssäkerhet betyder bland annat att människan i samhället måste ha ett 
skydd mot godtycke i rättstillämpningen samt ett krav på att medborgarna 
skall kunna förutse vilka gärningar som är kriminaliserade. Rättssäkerheten 
lägger stor vikt vid att rättsystemet skall tillhandahålla klara, tydliga och 
pålitliga svar på frågor av rättslig karaktär. För att rättssäkerhet skall råda, 
krävs att tre nödvändiga villkor är uppfyllda. Det första villkoret är att det i 
rättssystemet finns klara och adekvata regler. Det andra är att reglerna är 
publicerade och lättillgängliga för allmänheten. Det tredje villkoret kräver 
att vi kan lita på innehållet i reglerna, vilket betyder att rättsordningen 
respekteras av myndigheterna och att den upprätthålls.140

 
Speciellt inom straffrätten är domstolen väldigt bunden till skriven lag. 
Detta följer av legalitetsprincipen som fungerar som en garanti för 
rättssäkerheten. Denna princip kommer till uttryck i de båda sentenserna 
nullum crimen sine lege (inget brott utan stöd av lag) och nulla poena sine 
lege (inget straff utan stöd av lag). I svensk lag kommer den till uttryck i RF 
2 kap. 10 §, RF 8 kap. 3 §, BrB 1 kap. 1 § samt  i EMRK art 7:1.141 
Innebörden av legalitetsprincipen kan definieras i fyra olika punkter: 
 

1. Praeter legem-förbudet, vilket betyder att straff eller annan 
brottspåföljd inte får åläggas för en gärning, som inte var belagd med 
påföljd då den förövades. Inte heller får svårare brottspåföljd åläggas 
än den som var föreskriven då. Förbudet ger uttryck för den viktiga 
principen ”intet brott utan lag”, alltså ett förbud mot retroaktiv 
lagstiftning.  

2. Förbudet mot retroaktiv lagstiftning. I svensk rätt regleras detta förbud 
med en uppställd huvudregel och från denna görs ett undantag. 
Huvudregeln stadgas i 2 kap. 10 § och innebär att strafflagen inte får 
ges tillbakaverkande kraft. Den lag som gällde vid tidpunkten för 
gärningens företagande tillämpas. I BrP 5 § anges undantaget. Ny, vid 
domstillfället, mildare strafflag skall tillämpas fastän den inte var 
gällande vid tidpunkten för gärningens företagande. 

3. Kravet på stöd i skriven lag är tredje punkten. Brottstyperna måste vara 
klart definierade i skriven lag och inte vara obestämda. 

4. Den fjärde aspekten på legalitetsprincipen innebär ett förbud mot att 
tillåta analogisk rättstillämpning till den tilltalades nackdel. Domaren 
får inte gå utöver en normalspråklig eller juridisk-teknisk förståelse av 
texten vid prövningen av om motsvarighet föreligger mellan den 

                                                 
140 Wennberg, Leijonhufvud (1997) s 21 samt Frändberg (JT 2000/01) s 274-275. 
141 Wennberg, Leijonhufvud (1997) s 21. 
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konkreta gärning som den tilltalade har ställs till ansvar för och 
gärningsbeskrivningen i tillämplig straffbestämmelse.142  

 

8.2 Krav på uppsåtets utformning 

Vid utformningen av uppsåtsbegreppet är det nödvändigt att beakta 
möjligheterna till bevisning. Frågorna hör intimt samman. Enligt Träskman 
följer av de grundläggande straffrättsliga principerna att bevisningen i ett 
brottmål måste omfatta alla brottsförutsättningar. Det bör i rättegången föras 
bevis om både den rättsstridiga gärningen och om den tilltalade har ett 
personligt ansvar för den. Rättssäkerheten förutsätter att även den åtalades 
personliga ansvar för en gärning reds ut med samma krav på bevissäkerhet 
som övriga rekvisit, dvs. full bevisning. En realistisk granskning av de olika 
uppsåtsbegreppen som finns förutsätter därför även en realistisk bedömning 
av möjligheterna att leda de förutsatta omständigheterna i bevis och av den 
erforderliga bevisningens styrka för en fällande dom.143

 
Den lägsta formen av uppsåt bestämmer gränsen mellan det som är 
straffbart och det som är fritt från ansvar. Viktigt är därför att denna 
uppsåtsform blir preciserad och har en så klar innebörd som möjligt. Den 
bör också vara generellt utformad och ta sikte på alla typer av gärningar. Tre 
aspekter är allmänt sett av betydelse för bedömningen av om uppsåt 
föreligger.  
 
1. Vid gärningstillfället bör gärningsmannen ha haft insikt om att det 

förelåg en risk för att följden skulle komma att förverkligas genom hans 
handlande. Alltså att det fanns ett samband mellan hans beteende och 
gärningsföljden. Innebörden av detta är att om gärningsmannen inte ens 
varit medvetet oaktsam i förhållande till följden kan det inte bli tal om 
att döma honom för en uppsåtlig gärning.  

2. Vilken bedömning gärningsmannen gjorde av hur sannolikt sambandet 
var samt vilken bedömningen han gjorde gällande graden av 
sammanhang mellan hans beteende och kringliggande omständigheter är 
också av betydelse. Graden av hans tro att det förhöll sig på ett visst sätt 
måste ha legat på en viss nivå (subjektiv sannolikhet). 

3. Betydelse har också att uppsåt bygger på uppfattningen att 
gärningsmannen måste ha sett gärningens förverkligande som positivt 
eller i alla fall förhållit sig likgiltig till att den förverkligats, åtminstone 
vad gäller bedömningen av gärningens klandervärdhet.144  

 
Dessutom är det angeläget att uppsåtsrekvisitet är verklighetsanknutet, 
principiellt och logiskt oantastligt i sin utformning. Begreppet uppsåt skall 
utformas så att det går att skilja ut de gärningar som är så hänsynslösa och 
klandervärda att de, med ett naturligt synsätt, bör anses som uppsåtliga. 

                                                 
142 Jareborg (2001) s 57-58 samt Wennberg, Leijonhufvud (1997) s 21-26. 
143 Träskman (1985) s 63-64. 
144 SOU 1996:185 del 1 s 114-115. 
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Målet bör vara att hitta en beskrivning av uppsåtsrekvisitet som täcker in de 
fall där gärningssituationen varit sådan att gärningsmannen rent faktiskt har 
låtit eller måste ha låtit risken för gärningens förverkligande ha betydelse 
som handlingsskäl. Det gäller att fånga in dessa fall och avgränsa dem mot 
de medvetet oaktsamma.145

 
Vid utformningen av uppsåtsbegreppet är det, som sagt, nödvändigt att 
beakta möjligheterna till bevisning särskilt med hänsyn till rättssäkerheten. 
Ett uppsåt som inte kan bevisas med hållpunkter i sinnevärlden leder till 
godtycke i verkligheten. Ju fler moment som är av objektiv måttstock vid 
bedömningen av uppsåt, desto säkrare bevisning kan genomföras. En rent 
objektiv bedömning av vad gärningsmannen borde ha insett om följden av 
sin handling är mycket lättare att utföra än en bedömning av vad 
gärningsmannen verkligen insett. Dock går det inte, av rättspolitiska skäl, 
att godta ett uppsåtsbegrepp grundat på en presumerad insikt. Ett 
uppsåtsbrott måste kunna motiveras med starkare klander i jämförelse med 
ett oaktsamhetsbrott.146

 
Hur en människa handlar eller underlåter att handla har också betydelse för 
hur uppsåtsrekvisiten bör vara utformade och hur uppsåtsbedömningen skall 
ske. Då jag beskrev handlingar och handlingsskäl sades att målinriktade och 
avsiktliga handlingar grundar sig på en viss kännedom om vilken innebörd 
handlingen har och vilka konsekvenser eller följder den kan medföra. 
Människan har inte en helt säker uppfattning (visshet) om framförallt 
följderna av ett handlande, ändock kan hon i handlingsögonblicket ha en 
någorlunda klar uppfattning om dessa. Utifrån denna uppfattning styr hon 
sedan sitt handlande. Vår verklighetsuppfattning ger oss skäl att göra eller 
inte göra olika saker. Anser vi att ett visst faktum kommer att föreligga som 
en följd av handlingen får det betydelse för om vi företar eller avstår från 
den. I standardsituationen gör vi saker utan att ifrågasätta dem. Vi måste 
inte, i någon mer påtaglig mening, överväga om vi bör handla på ett visst 
sätt eller inte. Kunskap om hur vi handlar har vi erhållit genom inlärning 
och träning i socialt beteende.147

 
Dessa anmärkningar rörande hur människan handlar får också betydelse för  
uppsåtsutformningen. För det första pekar det anförda på att människor i sitt 
handlande inte gör, och inte heller kan göra, någon enhetlig skillnad mellan 
det som de är säkra på och det som de tror är fallet. Med denna 
utgångspunkt blir det lika klandervärt att begå en rättstridig gärning med 
visshet om dess innebörd och konsekvenser som att begå den med något 
lägre grad av säkerhet. Premisserna för att företa handlingen är likvärdiga. 
För det andra föreligger en klar skillnad i klandervärdhet mellan någon som 
har tillräcklig insikt i gärningens innebörd och konsekvenser än den som 
inte har denna insikt och som på grund härav kan sväva i tvivelsmål. 
Gärningsmannen måste inte nödvändigtvis låta denna insikt påverka 

                                                 
145 SOU 1996:185 del 1 s 115-116. 
146 Träskman (1985) s 71-72. 
147 SOU 1996:185 del 1 s 113-114. 
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handlandet, men borde kanske låta insikten om risken få denna betydelse. 
Med andra ord kan ett handlingsteoretiskt resonemang ge ledning för hur vi 
bör dra gränsen mellan uppsåt och oaktsamhet. Frågan är när 
gärningsmannen har en sådan insikt i sakförhållandena att han måste låta 
denna insikt påverka hans handlande.148

 

8.3 Varför det hypotetiska eventuella uppsåtet 
bör förkastas 

När gränsen mellan uppsåt och oaktsamhet dras med hjälp av den positiva 
viljeteorin ligger tyngdpunkten i bedömningen på en prövning av 
gärningsmannens vilja. Det måste visas och utrönas att gärningsmannen har 
godkänt, eller åtminstone ställt sig likgiltig till, den effekt som han insåg var 
möjlig. Det blir alltså fråga om att bevisa sådant som inte direkt kan 
iakttagas och inte heller kan härledas från generella satser som formulerats 
från allmän livserfarenhet. Endast vaga hjälpfaktum, som vid 
bevisvärderingen endast får utgöra tolkningshjälp, finns till hands. 
Bevisfakta är det oftast ont om. 
 
Det föreligger tveksamhet om det ens i teorin går att, på bas av en persons 
yttre beteende, göra tillförlitliga bedömningar av gärningsmannen vilja i 
förhållande till en viss effekt som kan vara en följd av beteendet. Det är t.ex. 
inte generellt möjligt att fastslå att envar person som höjer på handen avser 
att hälsa åt en annan person. Handlingar som företas i mycket olika avsikt 
kan till det yttre vara rätt identiska. Det är omöjligt att förklara den 
bakomliggande avsikten med en handling, endast genom att observera den 
som en begränsad företeelse. Att enbart genom yttre observation avgöra hur 
långtgående avsikter en person har med en handling är också omöjligt. Ett 
slag mot en person kan avse att döda likväl som att enbart skada denne.149

 
Om det vore teoretiskt möjligt att på basen av en yttre iakttagelse av en 
handling kunna sluta sig till gärningsmannens avsikter, skulle detta inte lösa 
problemet med att bevisa ett hypotetiskt eventuellt uppsåt. Kännetecknade 
för denna uppsåtsform är just att effekten av handlingen inte omfattas av 
gärningsmannens intentioner. Det förutsätts inte, för bevisningen, ett 
klarläggande av hans avsikt. Istället krävs ett klarläggande av hans 
eventuella godkännande av en effekt som han inte eftersträvat och som vid 
tidpunkten för handlingen inte ens var säker. Under dessa omständigheter 
blir bevisningen en efterhandskonstruktion. Den möjlighet som återstår är 
att i efterhand försöka fastställa hur gärningsmannen skulle ha handlat om 
han i gärningsögonblicket känt till alla konsekvenser av handlingen. Detta 
sker genom det hypotetiska provet.150

 

                                                 
148 SOU 1996:185 del 1 s 114. 
149 Träskman (1985) s 65-66. 
150 Träskman (1985) s 66. 
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När det hypotetiska provet används för att dra gränsen mellan uppsåt och 
oaktsamhet, blir bedömningen godtycklig i vissa avseenden. Uppsåtsformen 
förutsätter ställningstaganden som är svåra att göra med ett bibehållet högt 
beviskrav. Det finns inte heller helt entydiga regler för när provet skall 
tillgripas. Ofta förekommer också att domarna är oeniga ifall uppsåt 
föreligger eller inte i enlighet med det hypotetiska eventuella uppsåtet.151  
 
Träskman har uppställt tre faktorer som ofta blir avgörande för utfallet av 
det hypotetiska provet.152  
 
1. Karaktären hos den tilltalade har betydelse för utfallet. Eftersom det 
måste fastställas hur gärningsmannen skulle ha handlat om han varit viss om 
den inträffade följden, förutsätter detta att domstolen gör sig en föreställning 
om det tilltalades karaktär. I det fall domstolen kan anse hans karaktär som 
allmänt samhällsfarlig, detta baserat på bl.a. uppträdande och tidigare 
brottslighet, bör den också sluta sig till att gärningsmannen inte skulle ha 
avhållit sig från handlingen även om han varit helt säker på följdens 
inträffande. En sådan utgångspunkt och bedömning är inte rättspolitiskt 
godtagbar. Bedömningen förskjuts från den aktuella gärningen till 
gärningsmannens personlighet, tidigare liv och tidigare brottslighet. Detta 
innebär vidare en förskjutning av bevistemat. Bevisningen omriktas och 
förutsätter en utvidgning utöver det som gäller för den ifrågavarande 
rättegången. Risk finns för en mycket godtycklig bedömning då domstolen 
inte enbart dömer till straff för en viss gärning, utan även kan fördöma den 
åtalades personliga egenskaper. En person som tidigare begått brott bedöms 
lätt ha sådana personliga egenskaper att domstolen anser det befogat att 
uttala ett starkt fördömande även i ett aktuellt fall. Det hypotetiska provet 
får därför ett positivt utfall. Det blir klart diskriminerande i fall där en 
tilltalad tidigare dömts för brott. 
 
2. En annan godtycklig faktor av betydelse är när den tilltalade handlat i 
affekt. Ofta förekommande, vid t.ex. våldsbrott, är impulshandlingar som 
förövats i ett starkt känsloladdat tillstånd. Vilken betydelse detta har för 
uppsåtsbedömningen är omtvistat. Bland annat har det ansetts att det 
hypotetiska provets utfall inte kan grundas på en utredning av den åtalades 
karaktär i detta fall, utan på en utredning av hur gärningsmannen skulle ha 
handlat om han inte varit i affekt. Det betraktas som en uppsåtlig gärning 
om domstolen kan sluta sig till att gärningsmannen hade handlat på samma 
sätt som han gjorde även om han varit helt lugn och därtill varit viss om att 
effekten skulle inträffa. Tveksamt är om detta kan ge ett tillfredställande 
resultat. 
 
3. En tredje faktor är den tilltalades insikt om graden av sannolikhet för 
effektens inträde. Det måste ha bevisats, för att det hypotetiska provet skall 
utfalla positivt, att den tilltalade har insett att följden var möjlig. Skäl finns 

                                                 
151 Exempel där HD är oeniga om det eventuella hypotetiska uppsåtet föreligger eller inte: 
NJA 1959 s 63, NJA 1980 s 514, NJA 1995 s 119. 
152 Träskman (1985) s 67-68. 
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att anta att när domstolen gör denna bedömning samtidigt får en uppfattning 
om hur sannolik följden tett sig för den tilltalade. Detta enligt domstolens 
egen efterhandsbedömning. Rimligt är att domstolen låter bedömningen av 
hur sannolik gärningsmannen fann följden vara, också har betydelse för 
utfallet av det hypotetiska provet. Ju mer sannolik följden bör ha tett sig för 
gärningsmannen, enligt domstolen, desto lättare är det att anse att det 
hypotetiska provet bör utfalla positivt. 
 
En fullständig bedömning av den tilltalades personliga egenskaper kan 
möjligen göras på basen av psykologiska och psykiatriska person-
undersökningar. Dock kan ifrågasättas om omfattande undersökningar av 
detta slag blir så tillförlitliga att domstolen kan dra några säkra slutsatser om 
hur gärningsmannen skulle ha handlat om han varit säker på effekten. 
Sådana undersökningar skulle i vilket fall som helst inte vara 
processekonomiskt ändamålsenliga och förebringa oskäligt intrång i den 
personliga integriteten.153

 
Gällande affekthandlingarna är det uppenbart att brist finns på empiriskt 
fastställbara bevis. Det finns, i efterhand, inga säkra bevis för hur en person 
i affekt skulle ha handlat i en viss situation om han inte befunnit sig i affekt. 
Eftersom domstolen erhållit en metod, vars lösning är en praktisk 
omöjlighet, kan antas att bedömningarna som domstolarna utför inte 
behöver svara mot beslutsformuleringarna de ger uttryck för. Det kan 
förmodas att de först fattar sitt avgörande intuitivt och därefter utformar 
domskälen så att avgörandet verkar svara mot den gängse teorin. Att bevisa 
uppsåt med hjälp av det hypotetiska eventuella uppsåtet är därför i alltför 
hög grad spekulativt för att kunna leda till en godtagbar rättspolitisk 
säkerhet, en säkerhet som ligger utom varje rimlig misstanke om 
motsatsen.154  
 
Även i SOU 1996:185 belyste Straffansvarsutredningen kritiken mot det 
hypotetiska eventuella uppsåtet. Gällande kritiken om att uppsåts-
bedömningen ger utrymme för en värdering av gärningsmannens person och 
allmänna vandel konstaterades bland annat följande. En sådan bedömning 
låg väl i linje med den, förr i tiden, förhärskande s.k. sociologiska skolans 
kriminalpolitiska betraktelsesätt med dess betoning på brottslingens person. 
I nutida straffrättstänkande, där den brottsliga gärningen står i centrum för 
bedömningen, ses det hypotetiska provet som föråldrande och missvisande. 
Utredningen menade att straffrättssystemet borde vara utformat för att 
hantera gärningar som är otillåtna och en person bör dömas för de gärningar 
han gjort och inte för den person han är.155  
 
Andra skäl som anfördes mot det hypotetiska eventuella uppsåtet var att det 
är svårt att motivera för allmänheten. För de flesta måste det framstå som 
märkligt och oförklarligt att en domstol kan avgöra den tilltalades 

                                                 
153 Träskman (1985) s 67-68. 
154 Träskman (1985) s 67-68. 
155 SOU 1996:185 del 1 s 109-110. 
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skyldighet till brott utifrån ett hypotetiskt antagande om vad han skulle ha 
gjort under andra omständigheter än de som enligt vad domstolen kunnat 
bevisa förelåg vid gärningstillfället. Medborgarnas förtroende för vårt 
rättsystem kan inte öka med ett sådan uppsåtsutformning. Också för det 
tilltalade måste det te sig obegripligt och kränkande att han finnes skyldig 
till ett brott genom ett antagande om hans agerande i en tänkt situation.156  
 
Också Ragnar Bergendahl hävdade på det Nordiska Juristmötet 1960, där 
gränsen mellan uppsåt och oaktsamhet diskuterades, att det var svårt för 
andra än jurister att förstå innebörden av den hypotetiska formeln. Han 
menade att allmänheten, rent intellektuellt, kunde begripa innebörden, men 
kunde knappast godtaga den som ett uttryck ”för rim och reson”.157

 
Ett annat skäl som talar för att metoden med det hypotetiska provet är 
förlegad består i att Sverige är närmast unika med att godta denna form av 
uppsåt. Uppsåtet är mycket kritiserat. Även den pågående integreringen med 
övriga europeiska länder i fråga om rättsliga frågor talar för att inte 
bibehålla svenska särlösningar. Det hypotetiska eventuella uppsåtet har sitt 
ursprung i tysk doktrin från slutet av 1800-talet och är präglad av den dåtida 
tyska rättsvetenskapliga diskussionen. Diskussionen kan kännetecknas som 
en teoretisk och doktrinär inställning, vilken är främmande för ett nutida 
straffrättsligt synsätt. Det är viktigt att de regler som bestämmer gränserna 
för straffansvaret kan hantera dagens verklighet och de problem som denna 
för med sig samtidigt som reglerna skall framstå som rättfärdiga och 
rättssäkra.158

 
I doktrin råder knappast någon enighet gällande frågan om vilken 
uppsåtsform som kan betraktas som den ”korrekta”. Dock kan konstateras 
att de flesta rättsvetare, trots att de hävdar att det hypotetiska eventuella 
uppsåtet är en bättre form än t.ex. sannolikhetsuppsåtet, anser att det 
hypotetiska provet inte är utan betänkligheter och att det måste användas 
med försiktighet. De kan hålla med om den kritik som framförs gällande 
uppsåtsformen och att det ibland är vanskligt att använda det.159

 
Jag kommer att ytterligare diskutera det hypotetiska provet och dess 
problem i min slutliga analys men ovan beskrivna argument fastlägger klart 
att uppsåtsformen inte är godtagbar varken ur bevissynpunkt eller ur rätts-
säkerhetssynpunkt. 

                                                 
156 SOU 1996:185 del 1 s 109-110. 
157 Bergendahl (NJM 1963) s 138. 
158 SOU 1996:185 del 1 s 110. 
159 Se bland annat  Strahl (1976) s 115-119, Jareborg (2001) s 316-319 och JustR Karlgren 
i NJA 1959 s 63. 
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8.4 Om alternativa lösningar för uppsåtets 
nedre gräns 

I doktrin, rättspraxis samt i olika lagutredningar har skilda förslag framförts 
om hur gränsdragningen mellan uppsåt och oaktsamhet bör se ut. Under 
avsnitt 5.3 har kort beskrivits huvudpunkterna i Strahls och Jareborgs 
förslag om vad uppsåt är. Under denna rubrik vill jag ytterligare redogöra 
för diskussioner och beskriva förslag i ämnet. 
 
I NJA 1959 s 63 och 1980 s 514 försökte RÅ införa ett enkelt (traditionellt) 
sannolikhetsuppsåt som alternativ gränsdragning mellan uppsåt och 
oaktsamhet. Sannolikhetsuppsåtet låter insiktsmomentet, och inte viljan, 
vara det grundläggande kriteriet vid uppsåtsbedömningen. Insikten grundar 
ansvar för brott. Vid det hypotetiska eventuella uppsåtet krävs bevisning för 
två skilda frågor, gärningsmannens insikt och hans vilja. Med sannolikhets-
uppsåtet förutsätts endast att gärningsmannen insett att effekten sannolikt 
skulle inträffa, vilket betyder att även bevisningen omfattas av endast ett 
moment. Den positiva inställningen eller likgiltigheten till effektens 
inträffande är underförstådd i bedömningen. Tekniskt sätt kan bevisningen 
anses vara en enklare uppgift. Uppsåtsformen är enkel i sin utformning och 
kan formuleras enligt följande: 
 
”En gärning begås uppsåtligen om den motsvarar vad gärningsmannen har uppfattat som 
säkert eller övervägande sannolikt.” 
 
Det traditionella sannolikhetsuppsåtet betyder att möjligheterna blir större 
att prestera erforderlig bevisning. Svårigheter uppkommer i situationer då 
gärningsmannen väl inser att risken för att det brottsliga resultatet inträffar 
är rätt hög, men där han ändå, av vissa skäl, inte tror att det kommer att ske 
och förlitar sig därpå. Gärningsmannen kan sålunda ha rimliga skäl att tro 
att effekten inte kommer att förverkligas. Problemet med ett 
sannolikhetsuppsåt är att det straffbelagda området kan utvidgas i alltför hög 
grad. Gärningsmannen kan komma att dömas för ett uppsåtligt brott som 
tidigare endast skulle ha ansetts vara ett oaktsamhetsbrott. För att undvika 
ett för lågt krav på ett uppsåtsbrott kan det vara befogat att förutsätta en 
högre grad av sannolikhet för effekten än enbart ”övervägande” sannolikt. 
På så sätt kan man försäkra sig om att uppsåtsbegreppets innebörd i 
praktiken svarar mot innebörden av ett uppsåt som grundas på 
gärningsmannens vilja att åstadkomma effekten.160

 
Straffansvarsutredningen i SOU 1996:185 föreslog, efter noga övervägande, 
ett kvalificerat sannolikhetsuppsåt. Denna uppsåtsform kräver en högre grad 
av insikt hos gärningsmannen. Utredningen ansåg att uppsåt borde 
föreligga, allmänt uttryckt, då gärningsmannen förstår vad han gör. Det 
krävs att gärningsmannen inser att gärningsinnehållet blir förverkligat 
genom hans handlande. För att han skall anses ha denna uppfattning om 

                                                 
160 Träskman (1985) s 71-72 samt SOU 1996:185 del 1 s 121-123. 
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gärningens konsekvenser krävs att han uppfattar risken som förhållandevis 
hög för att gärningsinnehållet kommer att förverkligas genom gärningen. 
Det skall inte vara rationellt för honom att tro annat än att effekten kommer 
att inträda. De föreslog följande uppsåtsformulering: 
 
”En gärning är uppsåtlig om den är avsiktlig eller om den motsvarar vad gärningsmannen 
har insett, uppfattat eller antagit om den.”161 (min kursivering) 
 
Ett kvalificerat sannolikhetsuppsåt var också vad som diskuterades i NJA 
2002 s 449. Fyra av fem JustR uttalade ett klart fördömande av det 
hypotetiska eventuella uppsåtet. De fyra JustR var även eniga om en 
uppsåtsform som, i första hand, skulle grundas på en sannolikhets-
bedömning. Därefter gick åsikterna isär. Två JustR ansåg det krävas en 
likgiltighetsbedömning i de fall insikten hos gärningsmannen inte var 
”mycket hög”, men ändock avsevärd. De andra två ansåg gränsdragningen 
skulle ske med ett kvalificerat (rent) sannolikhetsuppsåt. De uttalade att den 
nedre gränsen för uppsåt helt enkelt borde dras vid insikt om att 
sannolikheten för effekten var alldeles övertygande eller vid insikt om att 
effekten skulle komma att uppstå i ett normalt händelseförlopp. 
 
Likgiltighetsuppsåtet var ett alternativ Straffansvarsutredningen diskuterade 
och övervägde som uppsåtets nedre gräns. Med denna konstruktion 
föreligger uppsåt då gärningsmannen, med insikt om att det fanns en risk för 
att gärningsföljden skulle inträffa vid gärningstillfället, var likgiltig inför 
förverkligandet av denna risk. Avgörande vikt läggs vid gärningsmannens 
attityd sådan den har visat sig i gärningen. Eftersom det är fråga om en 
attityd eller ett förhållningssätt måste detta sättas i relation till, eller vara 
riktat mot, ett av gärningsmannen föreställt faktum. Attityden blir av mer 
direkt betydelse för utformningen av själva uppsåtsformen. Det är fråga om 
att göra gärningsmannens i gärningen visade likgiltighet till brottsrekvisit. 
Detta till skillnad från sannolikhetsuppsåtet där denna attityd är 
underförstådd med hänsyn till den kunskap som gärningsmannen haft om 
verkligheten.162  
 
Gällande bevisningen av likgiltighetsuppsåtet grundar detta ansvar på 
samma omständigheter som den traditionella läran i Sverige. Det är viljan 
som är det avgörande kriteriet för att fastställa om uppsåtligt brott 
föreligger. Det krävs att gärningsmannen i gärningsögonblicket var (i vart 
fall) likgiltig inför gärningens följder. Först måste domstolen relatera 
gärningsmannens likgiltighet till hans kännedom om gärningsinnehållet. I 
ett första led måste bevisas att gärningsmannen har haft en viss kännedom 
eller insikt om gärningsinnehållet. I det andra ledet blir det sedan en 
prövning om han förhöll sig likgiltig till effekten av handlandet. Det andra 
ledet måste grunda sig på delvis andra saker än en insiktsbedömning som 
förs i det första ledet. I övrigt föreligger inte någon grundläggande skillnad i 
jämförelse med ett mera insiktsrelaterat sannolikhetsuppsåt.163

                                                 
161 SOU 1996:185 del 1 s 123-127. 
162 SOU 1996:185 del 1 s 116-118. 
163 SOU 1996:185 del 1 s 118. 
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Fördelarna med likgiltighetsuppsåtet, menade Straffansvarsutredningen, var 
att likgiltighet inför en rättskränkning under en lång tradition har varit en 
avgörande faktor för bedömningen av gärningsmannens uppsåt. Inriktningen 
mot gärningsmannens likgiltighet står också i överensstämmelse med 
argumenteringen i vissa HD-fall under senare år.164  
 
Straffansvarsutredningen ansåg dock nackdelarna med ett 
likgiltighetsuppsåt överväga fördelarna. De menade att visserligen kan det i 
en del fall vara så att gärningsmannens likgiltighet visar sig i själva 
utförandet av den brottsliga gärningen. Emellertid är det i många situationer 
svårt att pröva om gärningsmannen i verkligheten var likgiltig inför 
effekten. Det finns oftast inte några faktorer som indicerar likgiltighet vid 
gärningstillfället. Likgiltigheten får som sagt inte endast grundas på samma 
omständigheter som bedömningen av insikten. I praktiken är det mycket 
svårt att skilja bedömningarna åt. Konsekvenserna av detta är att 
domstolarna bedömer likgiltigheten endast med utgångspunkt från 
gärningsmannens insikt. Uppstår en sådan situation kan 
sannolikhetsuppsåtet likaväl anammas. I värsta fall återgår domstolen till en 
bedömning av gärningsmannens likgiltighet i allmänhet, varvid det blir 
fråga om att på nytt tillämpa det hypotetiska eventuella uppsåtet. Detta 
eftersom det saknas egentliga hållpunkter för bedömningen, vilket leder till 
bevissvårigheter. Det föreligger en betydande risk att domstolarna tillgriper 
hypotetiska antaganden som grund för sina ställningstaganden i 
uppsåtsfrågan. På grund av detta blir uppsåtsformen inte 
gärningsrelaterad.165

 
De två JustR som förespråkade ett kvalificerat sannolikhetsuppsåt i NJA 
2002 s 499, kritiserade varianten med ett sannolikhetsuppsåt som följs med 
en likgiltighetsbedömning. De anförde att om omdömet likgiltighet grundas 
uteslutande på insikten om risken, har likgiltigheten ingen självständig 
betydelse som rekvisit. Det fyller då endast syftet att rättfärdiga ansvar för 
uppsåtligt brott. De ansåg vidare att om likgiltigheten skall ha en reell 
betydelse vid sidan av insikt om risken, måste bedömningen bygga på annat. 
Hitintills synes bedömningen i praxis i huvudsak ha grundats på yttre 
omständigheter vid gärningen t.ex. sättet att utföra handlingen och 
gärningsmannens trängda situation. Ifall likgiltigheten utgör ett alternativt 
rekvisit för uppsåt framstår det dock som konstlat att bevisningen av 
likgiltighet skall inskränkas. Tillåts det att beakta gärningsmannens 
karaktär, sinnesstämningar, intressen och relationer till offret kan följden 
lätt bli att det hypotetiska eventuella uppsåtet släpps in bakvägen. Därjämte 
inbjuder likgiltighetsbedömningen till rena spekulationer rörande 
gärningsmannens inställning. Teoretiskt sätt kan även likgiltighetsuppsåtet 
möjliggöra att uppsåt också anses föreligga vid låga risknivåer.  
 

                                                 
164 SOU 1996:185 del 1 s 117. 
165 SOU 1996:185 del 1 s 118-120. 
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Också Träskman förespråkar ett rent sannolikhetsuppsåt framför ett 
likgiltighetsuppsåt och tycker kritiken de två justitieråden anför är 
befogad.166  
 
Däremot är Josef Zila av annan åsikt och pläderar för ett 
likgiltighetsuppsåt.167 Zila menar att all diskussion om eventuellt uppsåt i 
straffrätten, då detta godtagits som uppsåtsform, i princip handlar om att 
med största möjliga säkerhet kunna skilja mellan de som haft en positiv 
inställning till det brottsliga resultatet och de som endast varit oacceptabelt 
lättsinniga, oförsiktiga och tanklösa. Det som eftersträvas är alltså att 
fastställa den handlandes inställning till det inträffade. I vilka ordalag 
gärningsmannens positiva inställning beskrivs är inte särskilt intressant. Det 
som är intressant är på vilka grunder slutsatsen rörande gärningsmannen 
inställning dras. Den viktigaste skillnaden mellan sannolikhetsuppsåtet och 
likgiltighetsuppsåtet beskriver Zila enligt följande. Vid en tillämpning av 
sannolikhetsuppsåtet beaktas att gärningsmannen uppfattat den brottsliga 
effekten som sannolik, övervägande sannolik eller i hög grad sannolik 
beroende på de krav som rättsordningen i fråga ställer. Detta är den enda 
och ensamt avgörande omständigheten. Vid likgiltighetsuppsåtet beaktas 
sannolikhetsgraden, men därtill tas även hänsyn till alla andra 
omständigheter som ingår i den brottsliga handlingen och som kan sägas 
indicera en viss inställning till effekten hos gärningsmannen.168  
 
För att visa ett exempel på där sannolikhetsuppsåtet inte får en 
tillfredställande lösning anger Zila NJA 1995 s 119 som handlade om 
överföring av HIV-smitta. I sådana fall innebär gärningsmannens handlande 
en relativt liten risk för en stor skada. Sannolikhetsuppsåtet är konstruerat så 
att människan tillåts ta låga risker. Vidare skall det inte kunna gå att beakta 
andra omständigheter som skulle kunna ge uttryck för gärningsmannens 
attityd. Endast hans insikt rörande sannolikhetsgraden för effektens inträde. 
Alltså kan sägas att en hög sannolikhet för effektens inträde utgör ett starkt 
indicium på gärningsmannens positiva attityd beträffande det brottsliga 
resultatet och en låg grad är ett indicium på motsatt inställning. Vid 
gärningar som innebär överförande av HIV är den objektiva smittorisken 
förhållandevis låg. Sannolikhetsuppsåtet är oanvändbart i sådana lägen, 
däremot kan det hypotetiska eventuella uppsåtet och likgiltighetsuppsåtet 
tillämpas med ett tillfredställande resultat.169

 
Zila menar att det inte är insikten om risken i sig som grundar ansvar för 
uppsåtligt brott. Det som utgör skiljelinjen mellan uppsåtliga brott och 
oaktsamma brott är gärningsmannens accepterande attityd till den eventuellt 
brottsliga effekten, exempelvis likgiltigheten inför effekten. Attityden måste 
utredas, i annat fall kan alla som insett risken dömas för uppsåtligt brott utan 
vidare. Insikten om risken är grunden till varför frågan ställs om attityden 

                                                 
166 Träskman (JT 2002/03) s 625. 
167 Zila (JT 2002/03) s 632. 
168 Zila (JT 2002/03) s 634. 
169 Zila (JT 2002/03) s 636-637. 
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hos gärningsmannen. Graden av sannolikhet att risken skall förverkligas 
utgör sedan en indikation, bland flera möjliga, på gärningsmannens 
inställning till den brottsliga effekten. De omständigheter som inte får 
beaktas som indicium på gärningsmannens attityd till den brottsliga 
effekten, t.ex. den tilltalades karaktär, bör begränsas även vid 
likgiltighetsuppsåtet. Sannolikhetsuppsåtet väljer bort alla andra 
omständigheter, förutom sannolikhetsgraden avseende effektens inträde, 
som kan ha relevans för attityden hos gärningsmannen. Med ett 
likgiltighetsuppsåt kan irrelevanta omständigheter som ger en godtycklig 
rättstillämpning uteslutas. Vad som är relevant bevisning får överlämnas åt 
domarens omdöme, såsom i många andra sammanhang. Risken finns att 
reglerna tillämpas felaktigt i ett enskilt fall, förhoppningsvis rättas felet till i 
högre instans. Avseende de farhågor gällande det hypotetiska eventuella 
uppsåtets smygande återkomst nämner Zila att det i det hypotetiska provet 
finns inbyggt, nödvändigheten att dra slutsatser beträffande 
gärningsmannens inställning utifrån hans personlighet. Detta finns inte i 
likgiltighetsuppsåtet. Han håller inte heller med om åsikten att ett brott 
anses uppsåtligt därför att det är klandervärt, utan menar att de uppsåtliga 
brotten är mer klandervärda än de oaktsamma just på grund av inställningen 
hos gärningsmannen.170

 
Slutligen anser Zila att en tillämpning av sannolikhetsuppsåtet onekligen 
riktar sig mot en mycket viktig komponent, nämligen gärningsmannens 
insikt om graden av risk som hans handlande innebär för de genom 
straffrätten skyddande intressena. I ett straffsystem, grundat på 
skuldprincipen, måste emellertid fastställas gärningsmannens inställning till 
det han gör. Hans insikt om den föreliggande risknivån är endast ett 
indicium, kanske det viktigaste, på hans inställning till den brottsliga 
effekten. Ingen anledning finns dock att frånsäga sig rätten att beakta även 
andra relevanta omständigheter för att underlätta bedömningen av 
attityden.171

 
I en omfattande doktorsavhandling har Samuel Cavallin arbetat bl.a. med 
rättspraxis från TR. Han finner att gränsdragningen mellan uppsåt och 
oaktsamhet domineras av gärningsuppsåtet gällande uppsåtligt dödande och 
misshandel. Gärningsuppsåtet, enligt Cavallin, är en uppsåtform där 
domstolen endast behöver fastslå att gärningsmannen varit så likgiltig för 
handlingens följder eller de omständigheter under vilka de företogs, att han 
utan något tekniskt konstgrepp kan anses ha begått gärningen uppsåtligt. Ett 
klart fall av gärningsuppsåt anser Cavallin vara NJA 1977 s 630, vari 
uppsåtet konstaterades genom följande motivering: ”Vid avsiktligt knivhugg 
av detta slag måste en dödlig utgång ha för gärningsmannen framstått som 
praktiskt taget oundviklig. Offrets död har därför omfattats av den TT:s 
uppsåt.” Idag kompletteras dock det rena gärningsuppsåtet med ett 
konstaterande av likgiltighet.172

                                                 
170 Zila (JT 2002/03) s 637-639. 
171 Zila (JT 2002/03) s 639. 
172 Cavallin (1999) s 348-349, s 741-746. 
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Cavallin menar att uppsåt inte kan bevisas genom en slutsats från något yttre 
till ”inre fakta” eller som vissa ”inre” för andra än gärningsmannen dolda 
element. Domstolarna har en skyldighet samt också en rättighet att 
konstatera uppsåt i de fall detta är uppenbart eller tydligt genom att 
gärningen som bedöms är tydlig och typisk. Det området brukar traditionellt 
betecknas med rekvisiten direkt eller indirekt uppsåt. Uppsåtsformerna 
fastställs på gärningsmässiga grunder genom en direkt observation av 
gärningens mening och sammanhang. Särskilda formler behövs inte. 
Cavallin hävdar vidare att i de svåra fall där uppsåtsgränsen skall fastställas, 
kan kravet på ett säkert uppsåt inte efterges. Uppsåtet får inte här 
presumeras eller omdefinieras. Det krävs samma grundläggande krav på 
aktuellt visshet och avsikt som vid uppenbart uppsåt. Enligt vissa primära 
typiska rekvisit som vapnets art, sättet och placeringen av våldet kan ett 
gränssättande uppsåt ändå fastställas gärningsmässigt. Rättspraxis har i flera 
fall utvecklat precisa regler för vilka dessa rekvisit är. Denna praxis 
avseende gränsuppsåt anser Cavallin vara gärningsuppsåtet.173

 
Cavallin påpekar ännu en gång att uppsåt endast är säker visshet om effekt 
och avsikt samt annat gärningsuppsåt, som dock kan anses säkert efter vissa 
specifika kriterier som utvecklats i rättspraxis. Poängen med gärnings-
uppsåtet är att det inte skapar en gråzon, där uppsåtet nästan är säkert. Ett 
nästan säkert uppsåt är oaktsamhet. Ett uppsåt måste vara klart och säkert 
fastställbart. Eventuellt uppsåt, sannolikhetsuppsåt, ”att-se-rött-uppsåt”, 
”uppsåt rätt och slätt” och alla andra former av uppsåt som inte kan uppfylla 
det lagliga uppsåtsrekvisitets krav på säkert uppsåt är endast ett oaktsamt 
brott.174

 
Cavallin anser att Straffansvarsutredningens förslag på att lagstifta mot det 
eventuella uppsåtet berövar främst rättspraxis tillgången till en 
begreppsapparat för ett hedersamt frikännande och för att uttrycka kravet på 
ett specifikt uppsåt. Då praxis, med vissa undantag, redan avskaffat 
eventuellt uppsåt vid fällande domar för grova våldsbrott är behovet av 
lagstiftning ganska överdrivet. Sannolikhetsuppsåtet bör inte införas på sätt 
Straffansvarsutredningen föreslagit. Denna form skulle endast befästa den 
”gråzon”, med tveksamt och osäkert uppsåt till nackdel för den tilltalade. En 
sådan favör för åklagaren finns det inget behov av. Lösningen som 
rättspraxis använder sig av ger ett mer rättsäkert resultat. Tänkbart är att 
använda sig av begreppen avsikts- och insiktsuppsåt, precis som vi använder 
direkt- och indirekt uppsåt idag. Dock skall detta inte innebära en reform av 
prövningen av uppsåtsgränsen.175

 

                                                 
173 Cavallin (1999) s 351-352. 
174 Cavallin (1999) s 352-353. 
175 Cavallin (1999) s 353. 
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8.5 Fördelarna med ett sannolikhetsuppsåt 

Straffansvarsutredningen från 1996 menade att sannolikhetsuppsåtet främsta 
förtjänst är att prövningen sker i endast ett led. Dessutom hävdades bestämt 
att om sannolikhetskravet bestäms lika för alla brottstyper är uppsåtsformen 
dessutom klar och koncis i sin utformning. Vilket också underlättar 
bevisningen. Sannolikhetsuppsåtet förefaller stå i samklang med den 
verklighetsföreställning som människor normalt handlar i. Uppsåtet är mer 
verklighetstroget och därmed lättare att använda i rättstillämpningen.176

 
Den norske rättsvetenskapsmannen Johs Andenæs, som var talesman för 
sannolikhetsuppsåtet på det Nordiska Juristmötet 1960, uttalade där att 
sannolikhetsuppsåtet är en naturlig, lättfattlig och praktisk avgränsning av 
uppsåtet. Framför allt, menade han, är sannolikhetsformuleringen bättre än 
det hypotetiska provet i två avseenden. Den är principiellt riktigare eftersom 
den anknyter till spörsmålet om vad som skedde i gärningsmannens 
medvetande i handlingsögonblicket samt att det är på ett helt annat sätt 
förståligt för den tilltalade själv och för gemene man.177

 
Träskman hävdar att sannolikhetsuppsåtet är enklare att använda eftersom 
bevisningen endast omfattar ett moment, nämligen att gärningsmannen 
insett att effekten sannolikt skulle inträffa. Han anser vidare att vid 
utformningen av sannolikhetsuppsåtet måste bevismöjligheterna beaktas 
med hänsyn till rättssäkerheten. Ett uppsåt som inte är verklighetsbaserat 
leder till godtycke. Det är lättare att utforma bevisregler med ett 
uppsåtsbegrepp som grundar sig på gärningsmannens insikt om 
sannolikheten för att en viss effekt skall inträffa, än ett uppsåtsbegrepp som 
grundas på gärningsmannens vilja att åstadkomma effekten. Karaktären hos 
en person har inte längre någon relevans. Detta är, utifrån bevishänsyn, ett 
mer realistiskt alternativ.178

 
Även Monica Strömmerstedt har, i sin undersökning om uppsåtets gränser, 
kommit fram till slutsatsen att sannolikhetsuppsåtet är att föredra framför 
det hypotetiska eventuella uppsåtet. Sannolikhetsuppsåtets koncentration på 
den föreliggande handlingen och gärningsmannens insikt om denna utgör 
inte en garanti, men dock ett skydd mot att ovidkommande faktorer får en 
alltför stor betydelse vid bedömningen av uppsåt. Ur rättssäkerhetssynpunkt 
är detta en betydelsefull fördel, skriver hon.179

 

                                                 
176 SOU 1996:185 del 1 s 121, s 126. 
177 Andenæs (NJM 1963) s 116, s 145-146. 
178 Träskman (1985) s 71. 
179 Strömmerstedt (1987) s 116. 
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8.6 Nackdelarna med ett sannolikhetsuppsåt 

I Sverige har motståndet till sannolikhetsuppsåtet varit mycket starkt. Som 
tidigare framställts har RÅ två gånger försökt införa uppsåtsformen genom 
rättspraxis utan att lyckas.  
 
Även i doktrin framhävs kritiska röster till en användning av sannolikhets-
uppsåtet. Ett starkt skäl mot ett införande är risken för en alltför stor 
utvidgning av det straffbelagda området. Konstruktionen inbjuder också till 
invändningar om bristande insikt som ställer domstolarna inför hårfina 
överväganden om en person insåg det brottsliga resultatet som den mest 
sannolika följden eller inte.180 Enligt Strahl bjuder det emot rent språkligt att 
döma någon till ansvar för uppsåtligt brott, om han med fog kan invända att 
han inte trodde att det brottsliga resultatet skulle bli följden av hans 
handlande, trots att han insåg att det förelåg en övervägande sannolikhet för 
det. Dessutom är det också så att gärningsmannen själv inte gör sig någon 
klar föreställning om vilken grad av sannolikhet som föreligger för att 
gärningsrekvisiten skall vara uppfyllda. Därför kan ett sannolikhets-
resonemang ge bilden av ett objektivt och opersonligt ställningstagande till 
gärningsinnehållet. Detta leder i sin tur till att domstolarna tappar den 
individuella skuldbedömningen. Avgörandet kommer istället att baseras på 
domstolens egen bedömning i efterhand om vad gärningsmannen borde ha 
insett om sannolikheten eller rent av vad domstolen anser om den.181  
 
En annan huvudinvändning mot sannolikhetsuppsåtet är att gränsen mellan 
uppsåt och oaktsamhet skulle bli flytande. Hans Thornsteht uttalade sig på 
det Nordiska Juristmötet 1960 och menade att det är mycket svårt att fixera 
sannolikheter. Vid en bedömning av sannolikhetsuppsåtet måste domstolen 
först bestämma en gräns och därefter sätta den i relation till 
gärningsmannens föreställning i handlingsögonblicket. Då den erforderliga 
sannolikhetsgraden inte kan bestämmas siffermässigt samt då 
gärningsmannen ofta saknar vilja eller förmåga att redogöra för sina 
föreställningar, blir det ett stort utrymme för osäkerhet i 
bevisbedömningen.182 Gillis Erenius hävdar i SvJT att det hypotetiska 
eventuella uppsåtet är teoretiskt klart och uppställer en skarp gräns 
gentemot oaktsamheten. Utformningen har också pedagogiska fördelar. 
Dock medger han att det hypotetiska provet inte är invändningsfritt, men 
gör samtidigt gällande att sannolikhetsuppsåtet inte ger en mer 
tillfredställande lösning. Det ligger mycket nära till hands att, då det skall 
avgöras om effekten för den tilltalade varit övervägande sannolik, domaren 
låter sin egen uppfattning av vad som är övervägande sannolikt bli 
utslagsgivande.183

 

                                                 
180 SOU 1996:185 del 1 122-123. 
181 Strahl (1976) s 117-119. 
182 Thornstedt ( NJM 1963) s 128-129. 
183 Erenius (SvJT 1972) s 677. 
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Träskman konstaterar att en bedömning av sannolikhetsgraden i praktiken 
alltid är förenad med stora svårigheter. Inom bevisrätten anses det t.ex. inte 
möjligt att bevisa existensen av ett faktum med större precision än den som 
verbalt kan anges med rätt vaga termer. Ännu svårare måste det därför vara 
att göra en bedömning av sannolikheten för att en viss effekt inträffar till 
följd av en viss handling. En skala med stegen ”med största osannolikhet”, 
”mycket osannolikt”, ”osannolikt”, ”sannolikt”, ”mycket sannolikt”, ”med 
största sannolikhet” kan visserligen konstrueras. Dock kan man vanligen 
inte räkna med att det finns några tillräckligt konkreta bedömningsgrunder i 
rättegången för att i efterhand placera in gärningsmannens uppfattning om 
effektens sannolikhet på denna skala. Mer realistiskt, tycker Träskman, är 
att avstå från en sådan här fingerad skala och nöja sig med att försöka fastslå 
om gärningsmannen i handlingsögonblicket funnit att effekten var mer 
sannolik än osannolik. Han påpekar också noga att denna schematism 
förutsätter en gardering mot felslut som mest ändamålsenligt kan ske genom 
en betoning av kravet på tillräcklig bevisning. Tillräcklig bevisning för en 
uppsåtsform fordrar ett klart fastställande av att det inte förelegat någon 
rimlig misstanke om att gärningsmannen bedömt effekten som osannolik 
eller inte bedömt effekten som sannolik.184

 
Jag kommer grundligt att analysera alla invändningar mot det hypotetiska 
eventuella uppsåtet, likgiltighetsuppsåtet och sannolikhetsuppsåtet i min 
slutliga analys. Vidare analyseras även om några nackdelar med de olika 
uppsåtsformerna kan motverkas. Jag vill här emellertid påpeka två saker 
som jag kommit underfund med då jag läst de olika rättsvetarnas 
ståndpunkter och den kritik som förts mot uppsåtsformerna. Det första 
påpekandet är att en stor anledning till varför det hypotetiska eventuella 
uppsåtet fortfarande används i svensk rätt är på grund av att det anses vara 
välkänt och väldefinierat. En förändring av de centrala straffrättsliga 
bestämmelserna anses böra ske med återhållsamhet, vid ett nödvändigt och 
klart behov. Eftersom det hypotetiska provet har gett ett rimligt resultat i 
rättspraxis, är en förändring onödig. Det andra påpekandet är att alla 
rättsvetare har invändningar mot den uppsåtsform som de ändock själva 
företräder. Av detta drar jag slutsatsen att gränsdragningen mellan uppåt och 
oaktsamhet är ett ytterst komplicerat spörsmål. Inget alternativ är 
invändningsfritt.  
 

8.6.1 Sannolikhetsuppsåtet – ett utvidgat uppsåt? 

Om sannolikhetsuppsåtet utvidgar det straffrättsliga ansvaret för uppsåtligt 
brott skall jag under denna rubrik utveckla något ytterligare. Trots att detta 
är ett huvudargument för att inte använda sig av uppsåtsformen råder delade 
meningar om hur det uppsåtliga straffområdet egentligen kommer att 
förändas och utvidgas.  
 

                                                 
184 Träskman (1985) s 72. 
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Konstaterat är att det är lättare att utforma bevisregler med tillämpning av 
ett uppsåtsbegrepp som grundar sig på insikten hos gärningsmannen om 
sannolikheten för en viss följd än ett uppsåtsbegrepp som grundar sig på 
hans vilja. Sannolikhetsuppsåtet omfattar också endast ett moment som gör 
det, rent tekniskt, enklare att bevisa. Tröskeln för en fällande dom blir 
därför lägre, vilket i sin tur leder till att straffområdet för uppsåtliga brott 
utvidgas.185

 
Hur området för uppsåtliga brott kommer att förändras och utvidgas med ett 
kvalificerat sannolikhetsuppsåt i Sverige kan knappast säkerställas förrän vi 
väl infört det i svensk rätt.186 Undersökningar har dock gjorts för att kunna 
få en uppfattning om hur uppsåtsformen skulle inverka på uppsåtsområdet. 
 
I SOU 1996:185 ansåg Straffansvarsutredningen att ett införande av deras 
form av det kvalificerade sannolikhetsuppsåtet i den praktiska rätts-
tillämpningen inte skulle medföra några större förändringar av det 
straffbelagda området för uppsåtsbrott. Dock menade de att gränsdragningen 
mellan uppsåt och oaktsamhet, i vissa fall, skulle kunna komma att göras 
annorlunda. De redogjorde för ett antal rättsfall och ansåg att det i några fler 
fall skulle ses som ett uppsåtligt brott med tillämpning av en 
sannolikhetsbedömning. Denna utvidgning skedde vid grova våldsbrott där 
skjutvapen eller kniv användes. Utvecklingen ställde de sig dock bakom och 
ansåg att ett sannolikhetsuppsåt ledde till mer förutsägbara och för den 
enskilde medborgaren mer förståeliga resultat. En viss utvidgning av 
straffansvaret vid grövre brott tedde sig rimligt.187

 
Även Träskman har kommenterat utvidgningen av straffansvar för 
uppsåtliga brott. Han menar att för att undvika detta och att alltför låga krav 
uppställs för ett uppsåtligt brott krävs att det förutsätts en högre grad av 
sannolikhet för effekten än blott och bart övervägande sannolikhet. Om 
gärningsmannen insett att effekten kommer att inträffa med största 
sannolikhet, kan på goda grunder antas att han också ställer sig likgiltig till 
den.188

 

8.6.1.1 Ross´ uppfattning om eventuellt uppsåt i svensk rätt 
Den danske rättsvetenskapsmannen Alf Ross har kritiskt behandlat 
uppsåtsläran i svensk rätt i en artikel i SvJT. Han anser uppsåtslärorna kan 
indelas efter två huvudlinjer. Den första är de intellektualistiska 
inriktningarna där uppsåtsbedömningen beror på gärningsmannens 
förståelse av karaktären och konsekvenserna av hans handlande. Den andra 
inriktningen är de voluntaristiskt-emotionella inriktningarna där uppsåts-
bedömningen grundar sig på gärningsmannens vilja att förverkliga brottet 
eller i allt fall ställt sig positiv till dess följder.189  

                                                 
185 Träskman (1985) s 72. 
186 Strömmerstedt (1987) s 115. 
187 SOU 1996:185 del 1 s 136, s 141.  
188 Träskman (1985) s 72. 
189 Ross (SvJT 1977) s 673-674 samt Strömmerstedt (1987) s 86-94. 
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Utifrån dessa två huvudlinjer framträder många olika doktrinära 
konstruktioner. Dock menar Ross att avgörandena i rättspraxis, oavsett 
vilken metod som används, i sig självt kommer att vara dikterade av vissa 
”common sense moraliske idéer” om under vilka psykiska betingelser en 
människa kan ställas till ansvar för sin gärning. Den straffrättsliga 
skuldläran utgör ett mer eller mindre vällyckat försök att artikulera och 
tillämpa dessa common sense-inställningar under två huvudkrav. Dessa krav 
är att skuld och ansvar för det första förutsätter en viss frihet i den 
motivationsprocess som ledde fram till gärningen och för det andra ett visst 
vetande, en viss insikt och förståelse med hänsyn till karaktären och 
konsekvenserna hos gärningen. Ross hypotes går alltså ut på att det mindre 
är de doktrinära lärdomarna än de bakomliggande common sense 
moralidéerna som dikterar de straffrättsliga avgöranden. Hans hypotes går 
vidare ut på att uppsåt kan bestämmas som insikt, under förutsättning att 
handlingen är frivillig. Avgörande är att gärningsmannen insåg att 
handlingen hade de egenskaper som medför straffbarhet. Detta krav kan 
rättstekniskt utformas som att uppsåt till en gärningsföljd betyder att 
gärningsmannen antog som otvivelaktigt, eller i vart fall som (övervägande) 
sannolikt, att följden skulle inträffa, med andra ord ett antagande av 
sannolikhetsuppsåtet.190

 
Ross prövar sin hypotes mot svensk rättspraxis och doktrin. Efter sin 
genomgång av det svenska rättsfallsmaterialet konstaterar han att det 
eventuella uppsåtet inte medför större säkerhet vid rättstillämpningen än 
sannolikhetsuppsåtet, snarare mindre. Ross finner endast några få avvikelser 
mellan en tillämpning av det hypotetiska eventuella uppsåtet i Sverige och 
sannolikhetsuppsåtet. Den enda förklaring han kan ge till detta resultat är att 
det eventuella uppsåtet inte tillämpas i enlighet med sin mening utan 
korrigeras med hänsyn tagen till den grad av sannolikhet varmed effektens 
inträde har insetts av gärningsmannen. Måhända omedvetet korrigeras det 
till ett sannolikhetsresonemang. Ross påstår inte att det inte finns avvikelser 
mellan det hypotetiska provet och sannolikhetsuppsåtet, men poängen är att 
avvikelserna inte är så stora. Han anser att det svenska rättsystemet ger 
anledning till stora betänkligheter då det gäller trovärdigheten hos den 
uppställda hypotesen. Doktrinen i svensk rätt bygger på viljeteoretiska 
resonemang. Ovilja gör sig gällande mot att tala om uppsåt som enbart 
baseras på gärningsmannens insikt om sannolikheten för att en viss följd 
inträffar, om det inte dessutom föreligger en ond vilja eller önskemässig 
inställning. Ändamålet med det hypotetiska eventuella uppsåtet är att 
upprätthålla föreställningen om en ondsint inställning som betingelse för 
uppsåt, om inte som ett aktuellt föreliggande fenomen så dock potentiellt i 
karaktären hos gärningsmannen. Han skulle ha begått gärningen även om 
han varit viss om det straffbara förhållandets förverkligande. Ross drar 
slutsatsen att Sverige inte bekräftat hypotesen, men heller inte 
diskvalificerat den. Inom doktrin finns tendenser mot ett erkännande av 
sannolikhetsuppsåtet och han nämner Strahl och Jareborg i sammanhanget. 
                                                 
190 Ross (SvJT 1977) s 674 samt Strömmerstedt (1987) s 85-86. 
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Ross konstaterar också att det i praxis gör sig gällande hänsyn som i det 
närmaste eliminerar skillnaden mellan resultat som grundas på eventuellt 
uppsåt och resultat som grundas på sannolikhetsuppsåtet.191

 
Värt att nämna är att Träskman och Straffansvarsutredningen observerat att 
det i rättspraxis finns en motvilja att använda det hypotetiska eventuella 
uppsåtet för att komma fram till en lösning i uppsåtsfrågan. Det är en 
tämligen svårtillgänglig teoretisk konstruktion och det förefaller vara mer 
tilltalande att först bestämma sig för den riktiga lösningen med stöd av vad 
som uppfattas vara ”common sense”. Därefter formulera domskälen så att 
de passar in i någon form av uppsåt med stöd av någon formulering i 
litteraturen eller i ett tidigare avgörande.192  
 

8.7 Ett lagreglerat uppsåt? 

Med en strikt tolkning av den ovan beskrivna legalitetsprincipen krävs att 
alla regler som anger förutsättningarna för straffansvar skall vara 
lagstadgade. Dan Frände skriver att grundtanken i praeter legem-förbudet är 
mycket enkel. Det förutsätts, vid utdömandet av straff och övriga påföljder 
för brott, att gärningen uppfyller de villkor som ingår i de 
straffbestämmelser som tillämpas i det aktuella fallet. Det är förbjudet att 
grunda straffansvar på en gärning som inte omfattas av lagtexten. Således 
skall gärningsmannen ha utfört en straffbelagd gärning och med detta måste 
både de enskilda och straffbestämmelserna och strafflagens allmänna del 
beaktas.193  
 
Om en så sträng tolkning accepteras är det uppenbart att strafflagen måste 
innehålla bestämmelser beträffande alla grunder som krävs för straffansvar. 
Sedvanerätt, utan explicit lagstöd är förbjuden och domstolen saknar rätt att 
självständigt utveckla rätten utöver ramarna som anges i den skrivna lagen. 
Naturligtvis leder ett sådant synsätt till ett krav på att också frågan om vad 
som anses vara uppsåt skall lagstadgas.194

 
I Finland har legalitetsprincipen tolkats mycket strikt och i en regerings-
proposition som just nu behandlas i Finlands riksdag finns därför ett förslag 
till vad som skall avses vara uppsåt. 
 
”En gärning är uppsåtlig, om det att brottsbeskrivningen förverkligas motsvarar vad 
gärningsmannen vid tidpunkten för gärningen har avsett eller ansett vara säkert eller 
övervägande sannolikt.”195

 

                                                 
191 Ross (SvJT 1977) s 696-702. 
192 Träskman (JT 2002/03) s 619-620 samt SOU 1996:185 del 1 s 83. 
193 Frände (2001) s 45. 
194 Träskman (JT 2002/03) s 618. 
195 Träskman (JT 2002/03) s 618. Se där not 6 – RP 44/2002, förslag till 3 kap. 6 § 
strafflagen i Finland. 
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I Sverige har vi inte tolkat legalitetsprincipen lika strängt som i Finland. Vi 
håller oss till den gamla traditionen, vilken innebär att lagen inte behöver 
innehålla skrivna bestämmelser avseende alla grunder för straffansvar. Det 
anses vara lämpligare att domstolarna får rätt att utveckla några av 
grunderna genom sin egen praxis. Detta synsätt uttrycktes också explicit i 
prop. 2000/01:85 av regeringen, där kritik framfördes mot Straffansvars-
utredningens förslag om att inta en lagstadgad bestämmelse om 
uppsåtsbegreppet. Regeringen ansåg att lagstiftaren borde överlåta åt 
domstolarna att utveckla och, vid behov, förändra uppsåtsbegreppets 
innehåll. Så som legalitetsprincipens krav tolkas i Finland skulle skälen som 
anges i propositionen strida mot denna.196

 
Hur strikt legalitetsprincipen bör tolkas är svårt att säga. Träskman anser det 
traditionella synsättet i Sverige strider mot principen. Han hävdar även att 
skälen i propositionen mot ett lagstadgat uppsåtsbegrepp också i sak är 
felaktiga. Uppfattningarna om vilka former av uppsåt som finns i Sverige 
och vad de olika formerna innebär är varierande i teori och praxis. Det finns 
också en osäkerhet om hur gränsen mellan uppsåt och oaktsamhet skall dras. 
För att en tillräckligt hög grad av rättssäkerhet skall kunna uppnås krävs 
mycket säkra regler i detta avseende. Reglerna kan på enklaste sätt 
åstadkommas genom explicit reglering i lag.197  
 
 

                                                 
196 Träskman (JT 2002/03) s 619 samt prop. 2000/01:85 s 9-13. 
197 Träskman (JT 2002/03) s 619. 
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9 Slutdiskussion och analys 
Syftet med denna framställning är att utröna varför det kvalificerade 
sannolikhetsuppsåtet är ett bättre tillvägagångssätt för att bevisa uppsåt i 
jämförelse med både det hypotetiska eventuella uppsåtet och 
likgiltighetsuppsåtet. Med hjälp av mina frågeställningar skall jag försöka 
uppfylla detta syfte. 
 
Att bevisa uppsåt utgör, som beskrivits under arbetets gång, en betydande 
svårighet. Under en lång tradition har svensk uppsåtslära varit utformad i 
enlighet med viljeteorin. Det är gärningsmannens inställning; hans avsikt, 
vilja och likgiltiga attityd som grundar ansvar för uppsåtligt brott. Det är 
dessa omständigheter som är tyngdpunkten vid uppsåtsbedömningen och det 
domstolen skall utröna. Klandervärdheten hos ett uppsåtligt brott grundas på 
inställningen och attityden hos gärningsmannen till den otillåtna handlingen.  
 
Med denna viljeteoretiska uppfattning har uppsåtsläran gällande effektbrott i 
Sverige varit indelad i tre olika uppsåtsrekvisit. Direkt uppsåt, indirekt 
uppsåt och eventuellt uppsåt. Den förstnämnda formen kräver att 
gärningsmannen har till syfte att begå gärningen för att uppnå effekten. 
Effekten är eftersträvad, medveten och kontrollerad. Den andra formen 
innebär att effekten inte är syftet men att gärningsmannen dock är fullt 
medveten om att den kommer inträffa som en följd av hans handlande. 
Effekten är, med andra ord, nödvändigt förbunden med handlingen. Den 
nedre uppsåtsformen, som drar gränsen mellan uppsåt och oaktsamhet, har 
utformats med ett hypotetiskt eventuellt uppsåt. För att ett uppsåtligt brott 
skall anses vara förhanden fordras först och främst att gärningsmannen 
insett en risk för effekten. Därefter måste det hypotetiska provet besvaras 
jakande. Kan det hållas för visst att gärningsmannen skulle ha företagit 
gärningen även om han varit säker på att effekten skulle inträffa? Vid ett 
nekande svar kan möjligen ett oaktsamhetsbrott föreligga. De två första 
rekvisiten för uppsåt har aldrig varit omtvistade. Omtvistat är egentligen 
heller inte att en tredje form för uppsåt bör föreligga. Däremot hur denna 
skall utformas råder inte enighet om. 
 
Beviskravet kan beskrivas som den styrka bevisningen måste ha för att ett 
påstått rättsfaktum, till förmån för den part som har bevisbördan, skall få 
läggas till grund för en dom. Det är ett mått på bevisningens erforderliga 
kvalitet. Funktionen hos beviskravet rör primärt frågan om hur stor risk för 
misstag en rättsstat kan acceptera. Beviskravet i brottmål är högt. Det skall 
vara ”ställt utom rimligt tvivel” för att en fällande dom skall kunna 
meddelas. I brottmål får alltså risken för en felaktigt fällande dom vara 
ytterst liten. Denna regel följer även Europakonventionens krav om en 
rättvis rättegång i artikel 6. Oskuldspresumtionen som där stadgas är av 
väsentlig betydelse i brottmål. 
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Frågan är om det är rimligt att även rekvisitet för uppsåt måste uppnå det 
mycket höga beviskravet. Detta med tanke på de föreliggande svårigheterna 
med att bevisa uppsåtet. Rättspraxis tyder på att full bevisning bör föreligga 
oavsett brottets svårighetsgrad eller vilka brottsrekvisit det gäller. Gällande 
beviskravet för uppsåt sades i HD:s domskäl i NJA 1990 s  27 att det inte 
var tillräckligt att ett jakande svar på det hypotetiska provet framstod som 
övervägande sannolikt. Förhållandena måste vara sådana att det inte kan 
råda något tvivel om att gärningsmannen skulle ha handlat på samma sätt 
om han var viss om effektens inträdande.  
 
I doktrin råder däremot meningsskiljaktigheter. Bl.a. Ekelöf anser att vi 
skulle kunna nöja oss med en svagare bevisning för vissa straffrättsligt 
relevanta omständigheter. Diesen förespråkar ett lägre beviskrav gällande 
uppsåt. På grund av de föreliggande svårigheterna med att bevisa uppsåt 
anser han att det inte utan juridiska genvägar går att upprätthålla ett högt 
beviskrav. ”Sannolika skäl”, menar han, är tillräckligt för att bevisa 
uppsåt.198

 
Träskman stödjer en annan åsikt och anser att det inte på grund av de 
praktiska svårigheterna med att bevisa uppsåt kan accepteras ett lägre 
beviskrav. De grundläggande straffrättsliga principerna, som skall ge 
upphov till en betryggande rättssäkerhet i samhället, kräver att bevisningen i 
brottmål omfattar alla brottsförutsättningar. Det personliga ansvaret måste 
utredas med  samma höga krav på bevissäkerhet som de övriga rekvisiten.199 
Jag delar Träskmans åsikt. Det personliga ansvaret innefattas i 
brottsbegreppet, vilket tydligt framkommer i Jareborgs schema. Inte heller 
EMRK gör några undantag för det höga beviskravet för brott. Av det jag har 
kunnat utreda finns inga skäl och ingen uppmuntran eller stöd i straffrätten 
för särskilda bevislättnader gällande de subjektiva rekvisiten skulle 
föreligga. Visserligen framhävs av svensk rättspraxis att det vid 
nödvärnsinvändningar är tillräckligt med ett något lägre beviskrav än ”ställt 
utom rimligt tvivel”. Att detta lägre beviskrav även gäller uppsåt framgår 
inte någonstans. Snarare synes den motsatta ståndpunkten i praxis vara 
gällande. Värt att påpeka är att frågan om ett lägre beviskrav gällande 
nödvärn inte har prövats av Europadomstolen. Om tanken är att Sverige 
skall följa Europakonventionen går det inte att med säkerhet hävda 
riktigheten i att tillämpa ett lägre beviskrav för vissa omständigheter som 
innefattas i begreppet brott. 
 
Om vi fortsättningsvis vidmakthåller att uppsåtet hos gärningsmannen skall 
bevisas med det högt ställda beviskravet måste en analys av utformningen 
av uppsåtsrekvisiten ske. Bevisningen av uppsåt och formerna för det 
hänger intimt samman. Det är viktigt att låta uppsåtsbegreppet vara ett ända-
målsenligt medel för straffrättsskipningen. En väl utformad uppsåtslära ger 
goda möjligheter till en rättvis och rättssäker bevisning.  
 
                                                 
198 Ekelöf (1995) s 119-121 samt Diesen (2001) s 91, s 98. 
199 Träskman (1985) s 57. 
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Frågan som ställs är om det höga beviskravet i brottmål kan uppfyllas med 
ett uppsåt som bygger på att utröna gärningsmannens avsikter, vilja och 
likgiltiga attityd. Problemet är att dessa omständigheter inte kan iakttagas. 
Häri ligger en betydande svårighet med att bevisa uppsåt. Det är endast 
gärningsmannen själv, om ens han, som med full säkerhet kan ha kunskap 
om sina avsikter och preferenser. Inte heller ger allmänna erfarenhetssatser 
eller särskild sakkunskap i psykologi de fakta som beviskravet ställer. 
Handlingsskäl är alltför personliga. De flesta är nog eniga om att dessa 
endast i ett fåtal fall kan bevisas och säkerställas. Direkt och indirekt uppsåt 
fastställs i de situationer då uppsåt är uppenbart och tydligt genom en direkt 
observation av gärningens mening och kontext. Ett planlagt, väl utstuderat 
och erkänt mord är naturligtvis uppsåtligt. Kan det utredas att 
gärningsmannen uttalat, vid gärningstillfället, att han hade en vilja att mörda 
offret och att han sedan också vidtagit handlingen på ett mycket hänsynslöst 
sätt samt till slut också erkänt den, kan vi med säkerhet fastslå att 
beviskravet är uppfyllt. Oftast är emellertid omständigheterna helt andra. 
Särskilt vid grova våldsbrott handlar gärningsmannen många gånger i affekt 
eller av impuls, alkoholpåverkad och ibland med psykiska defekter. En 
starkt berusad person eller en psykiskt instabil gärningsman, som tilldelar 
ett offer flera sparkar i huvudet eller sticker en kniv i magen, handlar oftast 
inte med full avsikt att vilja döda. Däremot har han oftast en insikt om att 
döden kan bli effekten. Han inser den stora risken att så kan blir fallet.  
  
Vårt samhälle omfattas av en viss grundsyn på avvikande och icke önskvärt 
handlingssätt. Vissa gärningar och beteenden är oacceptabla. Uppsåtliga 
brott bör därför föreligga i särskilda situationer, trots att varken direkt eller 
indirekt uppsåt kan föreligga. Frågan är bara i vilka särskilda situationer. 
Hur bör denna bedömning ske? 
 
Fortsättningsvis analyseras den tredje formen för uppsåt som skall dra 
gränsen mellan uppsåt och oaktsamhet. Trots att gränsdragningen är svår 
och problematisk får kravet på ett säkert uppsåt inte efterges. På grund 
härav är utformningen av denna uppsåtsform mycket omtvistad. 
 
Grundläggande krav på lägsta formen för uppsåt är att gärningsmannen skall 
ha haft insikt om risken för att en viss effekt uppkommer genom hans 
handlande. Hans subjektiva sannolikhet för sambandet mellan handling och 
effekt måste ligga på en viss nivå. Dessutom bör gärningsmannen ha sett 
gärningens förverkligande som positivt  eller i allt fall ställt sig likgiltig till 
den. Därutöver krävs att uppsåtsformen som skall dra gränsen mellan uppsåt 
och oaktsamhet  först och främst beaktar möjligheterna till bevisning. 
Formen skall säkerställa det höga beviskravet i brottmål. Uppsåtet skall vara 
utformat så att bedömningen kan ske på ett lätt och enhetligt sätt och ta sikte 
på alla typer av gärningar. Det skall vara realistiskt, verklighetsanknutet och 
kunna uttryckas på ett förståligt sätt både i lagtext och i domskäl. 
Diskussionen under överläggningen skall överensstämma med det 
resonemang som förs i domskälen. Dessa komponenter kan garantera en 
rättssäker bedömning. Redan nu kan fastställas att det inte finns någon 
utformning som kan anses vara helt utan invändningar. Något som det 
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däremot råder klarhet i är att det finns alternativ som utan vidare är att 
föredra framför det hypotetiska eventuella uppsåtet. 
 
I Sverige har gränsdragningen, som tidigare redogjorts för, bestått i ett 
hypotetiskt eventuellt uppsåt. Som jag förespråkat sedan tidigare bör denna 
form förkastas. Anledningen till denna ståndpunkt kan sammanfattas enligt 
följande. 
 
Bevisningen är en efterhandskonstruktion. Tyngdpunkten i bevisningen 
ligger varken vid gärningsmannens insikt eller hans intentioner om effekten 
i handlingsögonblicket. Istället måste ett hypotetiskt resonemang bevisas 
dvs. om gärningsmannen skulle ha företagit gärningen, även om han varit 
säker på att effekten skulle inträffa. Alltså måste en säkerhet han aldrig haft 
bevisas. Denna bedömning är i hög grad spekulativ där godtyckliga faktorer 
får ett stort spelrum. En av dessa faktorer är att karaktären hos 
gärningsmannen får betydelse för utfallet av det hypotetiska provet. Ett 
olämpligt uppträdande, dåliga levnadsvanor eller tidigare brottlighet leder 
till att det hypotetiska provet utfaller positivt. Det är här lättare att sluta sig 
till ett resonemang att gärningsmannen inte skulle ha avhållit sig från 
handling trots visshet om effekten. Bedömningen grundas inte länge på den 
aktuella gärningen utan gärningsmannens tidigare liv och tidigare 
brottslighet. Det blir en förskjutning av bevistemat och en utvidgning utöver 
det som gäller för den ifrågavarande rättegången. Dessutom blir 
bedömningen klart diskriminerande för en gärningsman som har en karaktär 
som allmänt sätt är ovanlig eller som tidigare begått brott.  
 
Det höga beviskravet i brottmål kan inte upprätthållas. Ett hypotetiskt 
resonemang kan aldrig styrkas. Ett hypotetiskt prov är omöjligt att bevisa. 
De spekulativa och godtyckliga faktorer som istället får relevans föranleder 
felaktigheter i uppsåtsbedömningen. Omöjligheten att bevisa ett hypotetiskt 
prov gör att uppsåtsformen kringgåtts. Domstolarna använder andra metoder 
och resonemang i domskälen, t.ex. ett gärningsuppsåt eller ett 
likgiltighetsuppsåt. Det förefaller även vara så att domarna först bestämmer 
sig för den riktiga lösningen, med stöd av vad som uppfattas som common 
sense, för att därefter formulera domskälen i enlighet med en accepterad 
uppsåtsform i rättspraxis och doktrin. När väl det hypotetiska eventuella 
uppsåtet används är domarna många gånger oeniga om det hypotetiska 
provet bör utfalla positivt eller negativt. Alltför ofta förekommer en 
skiljaktig mening avseende utgången i målet. Detta ännu ett stöd för att ett 
hypotetiskt resonemang inte kan bevisas. Det kan konstateras att det 
hypotetiska eventuella uppsåtet åsidosätter de grundläggande straffrättsliga 
principerna och skapar bestående rättsosäkerhet. 
 
Andra skäl att förkasta det hypotetiska eventuella uppsåtet är att det är svårt 
att motivera för allmänheten. Utformningen måste framstå som mycket 
märklig i domskälen. En fällande dom ter sig säkerligen obegriplig för en 
tilltalad, då han anses skyldig till brott på grund av ett antagande om hans 
agerande i en tänkt situation. 
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De flesta fördelar som framhålls gällande det hypotetiska eventuella 
uppsåtet existerar inte. Uppsåtet utesluter inte fall där gärningsmannen inte 
eftersträvat effekten, eftersom ett hypotetiskt resonemang aldrig kan 
säkerställas. Det sätter inte någon klar gräns mellan uppsåt och oaktsamhet. 
Då domstolen är oenig om utfallet av det hypotetiska eventuella och då det 
ibland även används på ett felaktigt sätt kan jag inte anse uppsåtet vara 
väldefinierat, enhetligt och ge rimliga resultat i praxis. Det rimliga resultatet 
beror på att uppsåtsformen ofta kringgås genom att andra uppsåts-
konstruktioner används. En metod som ger sken av att ge ett tillfredställande 
resultat i teorin ter sig onekligen helt oacceptabel i praktiken. Slutligen kan 
konstateras att det hypotetiska eventuella uppsåtet ur bevissynpunkt och 
rättssäkerhetssynpunkt inte kan anses vara godtagbart. 
 
Av vad jag har kunnat utreda i uppsatsen kan, i stället för ett hypotetiskt 
eventuellt uppsåt, huvudsakligen två olika alternativa utformningar 
diskuteras som nedre gräns för uppsåtet i svensk rätt. Det första alternativet 
är ett kvalificerat sannolikhetsuppsåt och det andra ett likgiltighetsuppsåt.  
 
I NJA 2002 s 449 blev tre olika uppfattningar gällande i domskälen. Två 
JustR förespråkade ett sannolikhetsuppsåt kompletterat med ett likgiltig-
hetsuppsåt, två förespråkande ett kvalificerat (rent) sannolikhetsuppsåt och 
ett JustR framhöll att det hypotetiska eventuella uppsåtet fortfarande skulle 
vara den gällande uppsåtsformen. Då fyra av fem JustR förespråkade nya 
former för uppsåtets nedre gräns kan konkluderas att ny rättspraxis förkastar 
det hypotetiska provet. Frågan blir att utröna om antingen ett kvalificerat 
sannolikhetsuppsåt eller ett likgiltighetsuppsåt vore att föredra som 
gränsdragning mellan uppsåt och oaktsamhet i svensk rätt. 
 
Vad ger oförmåga att bedöma handlingsskäl för syn på utformningen av 
uppsåt? Det är allmänt taget lättare att utforma bevisregler med en 
tillämpning av ett uppsåtsbegrepp som grundar sig på gärningsmannens 
insikt om sannolikheten för en viss effekt. Ju fler objektiva moment som 
ingår i uppsåtsvärderingen desto säkrare bevisning kan genomföras. En rent 
objektiv bedömning av sannolikheten för effektens inträde vid ett visst 
handlande är mycket lättare att genomföra än en bedömning av vad 
gärningsmannen verkligen har insett i handlingsögonblicket. Dock kan en 
helt objektiv bedömning, med presumerad insikt, knappast godtagas i 
straffrätten. 
 
Ovan resonemang kan konstateras genom att domstolarna utvecklat sin egen 
rättspraxis vid gränsdragningen mellan uppsåt och oaktsamhet. Ofta 
förekommande i domskälen är ett gärningsuppsåt, på senare tid, konstaterat 
med ett likgiltighetsuppsåt. Dessa former har fler objektiva moment än ett 
eventuellt uppsåt, vilket förenklar bevisningen. Beviskravet kan därmed på 
ett enklare sätt upprätthållas. Bedömningen blir mer rättssäker. 
Intressant är också de uppsåtsbegrepp som Strahl och Jareborg arbetat med. 
Deras metoder och bedömningar för när uppsåt är förhanden anser jag ligga 
väldigt långt ifrån ett resonemang gällande både ett hypotetiskt eventuellt 
uppsåt och ett likgiltighetsuppsåt. Snarare vill jag påstå att Strahls 
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”medvetenhet och kännedom” och Jareborgs ”tro” ligger i närheten av 
utformningen av ett sannolikhetsuppsåt. I vart fall handlar det mer om insikt 
än om vilja. 
 
Det kvalificerade sannolikhetsuppsåtet grundar ansvar för uppsåtligt brott 
på gärningsmannens förståelse för gärningens innebörd och konsekvenser i 
enlighet med föreställningsteorin. Tyngdpunkten i bedömningen läggs inte 
längre på att utröna gärningsmannens avsikt, vilja och likgiltiga attityd. 
Istället är det bärande momentet i bevisningen insikten hos gärningsmannen 
om följderna av hans handlande. Uppsåt grundas på att gärningsmannen 
insåg den höga sannolikheten för den straffbara effektens förverkligande 
men trots detta tog den höga risken med att utföra handlingen. Det 
kvalificerade sannolikhetsuppsåtet kan, på ett bra sätt, uttryckas på sätt att 
en gärning är uppsåtlig när gärningsmannen insåg att sannolikheten för 
effekten var alldeles övertygande eller då han insåg att effekten skulle 
komma att uppstå i ett normalt händelseförlopp. Hans positiva inställning 
till effekten, eller i vart fall likgiltigheten till den, finns inbyggd i 
bedömningen. Då gärningsmannen insåg effekten med en hög grad av 
sannolikhet anses han även ha varit likgiltig till den. 
 
Fördelen med ett kvalificerat sannolikhetsuppsåt är att bedömningen sker i 
endast ett led. Uppsåtet är verklighetsanknutet, eftersom formens 
koncentration ligger på den föreliggande handlingen och gärningsmannens 
insikt i handlingsögonblicket. Likgiltigheten hos gärningsmannen behöver, 
som sagts, inte utrönas, vilket föranleder att omständigheter som t.ex. 
gärningsmannens karaktär inte får någon relevans. Om kravet på 
sannolikhet bestäms lika för alla brottstyper blir formen även klar och 
koncis i sin utformning, vilket även gör uppsåtet lättförståligt. Dessa 
fördelar ger möjligheter att prestera erforderlig bevisning, vilket underlättar 
bevisningen och ger en mer realistiskt bedömning. Ur 
rättssäkerhetssynpunkt har det betydelsefulla fördelar.  
 
Nackdelen med ett sannolikhetsuppsåt är att då bevisningen underlättas, 
finns det risk för att det straffbelagda området för uppsåtliga brott blir alltför 
utvidgat. Till viss del kan detta lösas med att det förutsätts en högre grad av 
sannolikhet för effekten än blott ”övervägande sannolikt”. Det kan vara 
felaktigt att döma till uppsåtligt brott om gärningsmannen invänder att han 
inte trodde att det brottsliga resultatet skulle inträffa, trots hans insikt om 
den övervägande sannolikheten. Med ett kvalificerat sannolikhetsuppsåt kan 
problemet elimineras. Uppsåtsformen ställer ett så högt krav på insikt om 
den sannolika effekten hos gärningsmannen att han måste tro och förstå, i 
handlingsögonblicket, att effekten kommer inträffa.  
 
Det kvalificerade sannolikhetsuppsåtet är en klar förändring på synen om 
vad som grundar ansvar för ett uppsåtligt brott. En invändning som 
framlagts är att det som utgör skillnaden mellan uppsåtliga och oaktsamma 
gärningar är gärningsmannens accepterande attityd till den eventuella 
effekten, t.ex. likgiltigheten till effekten. Därför kan inte insikten grunda 
ansvar för uppsåtligt brott, och vara tyngdpunkten i bedömningen. Denna är 
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endast grunden till varför domstolen överhuvudtaget ställer frågan om 
gärnings-mannens attityd. Det är attityden som måste utredas, annars kan 
alla som insett en risk blir dömda för uppsåtligt brott.200  
 
Ett  sannolikhetsuppsåt bortser emellertid inte, anser jag, från attityden och 
likgiltigheten. Formen medför att bedömningen av gärningsmannens 
inställning och likgiltighet blir underförstådd. Den behöver inte utrönas och 
värderas av domstolen. Inställningen får alltså relevans, men på ett annat 
sätt. Vid en hög grad av insikt om effekten är gärningsmannen också 
likgiltig till denna. Det krävs inte ytterligare bevisning om attityden. 
Människan fungerar så att om hon har någon uppfattning om effektens 
inträde, förutsätter detta att hon även på något sätt har börjat överväga 
effekten. Alltså har hon en viss attityd till den. Å andra sidan kan en 
människa inte ha någon inställning till någonting som hon inte alls är 
medveten om den. En betydande fördel med ett sannolikhetsuppsåt är att 
bevisningen underlättas väsentligen samt att irrelevanta omständigheter, 
såsom gärningsmannens uppträdande, karaktär och tidigare liv inte behöver 
ges någon relevans. En mycket mer enhetlig uppsåtsbedömning kan ske. Då 
det kan konstateras att konkret bevisfakta gällande en människas 
handlingsskäl är knapphändiga så har jag svårt att se varför omständigheter 
som svårligen kan bevisas ändock måste tas in i bedömningen. Det höga 
beviskravet måste upprätthållas. Risken för misstag och felaktiga 
bedömningar blir annars så mycket större.  
 
Det kvalificerade sannolikhetsuppsåtet kommer i viss mån att förändra 
området för straffrättslig ansvar. Exakt hur kan inte fullt ut säkerställas i 
teorin. Av de undersökningar som gjorts, kan konstateras att förändringen 
inte kommer att innefatta några större avvikelser. Om förändringen kan 
anses rättvis och acceptabel återkommer jag till senare i analysen. 
 
Den stora fördelen med likgiltighetsuppsåtet är att formen grundar ansvar 
för uppsåtligt brott på samma förutsättningar som de svenska traditionella, 
och länge använda, uppsåtsformerna. Det som skall utredas och bevisas är 
gärningsmannens likgiltiga inställning inför den straffrättsliga effekten. 
Detta synsätt stämmer också väl överens med uppfattningen i doktrin och 
rättspraxis. Nackdelen är att likgiltigheten måste grundas på annat än 
insikten hos gärningsmannen om den höga sannolikheten för effektens 
inträde. I annat fall kan lika gärna ett sannolikhetsuppsåt anammas. Problem 
består i att likgiltigheten inte alltid visar sig genom yttre omständigheter och 
inre tankeverksamhet är, som sagt, omöjligt att säkerställa. Svårigheter 
uppkommer att bevisa om gärningsmannen i verkligheten var likgiltig inför 
effekten. Hållpunkter saknas för bedömningen. Då denna (ofta före-
kommande) situation uppkommer har domstolen två vägar att gå. Antingen 
bedöms likgiltigheten endast med utgångspunkt från gärningsmannens 
insikt, likt ett kvalificerat sannolikhetsuppsåt eller så faller domstolen 
tillbaka till en bedömning av gärningsmannens likgiltighet i allmänhet. 
Detta leder till att gärningsmannens personlighet och karaktär åter är uppe 
                                                 
200 Se Zila (JT 2002/03) s 637-638. 
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för bedömning. Det hypotetiska eventuella uppsåtet tillämpas på nytt. Josef 
Zila menar att nödvändigheten att dra slutsatser beträffande 
gärningsmannens inställning utifrån hans personlighet finns inbyggd i det 
hypotetiska provet, men inte hos likgiltighetsuppsåtet.201 Jag kan visserligen 
hålla med om detta, men då jag läser Straffansvarsutredningen 
argumentation, och vidare JustR Håstad och Lindeblad, gällande 
likgiltighetsuppsåtet inser jag att det ändock är lätt att det hypotetiska 
eventuella uppsåtet ”smyger sig in bakvägen”.202 Denna risk är det tveksamt 
om vi bör ta. 
 
Zila påpekar att det kvalificerade sannolikhetsuppsåtet väljer bort alla andra 
omständigheter, förutom sannolikhetsgraden, avseende effektens inträde. 
Några av dessa bortvalda omständigheter kan vara relevanta för 
uppsåtsbedömningen. Med ett likgiltighetsuppsåt kan irrelevanta omständig-
heter uteslutas. Domstolen skall avgöra vad som är relevant bevisning anser 
han. En felaktig bedömning kan förhoppningsvis rättas till i högre rätt.203 
Men är inte ett sådant resonemang i strid mot rättssäkerheten och den 
viktiga legalitetsprincipen? Är det inte lätt att den säkra och enhetliga 
uppsåts-bedömningen vi vill uppnå, undermineras genom att domstolen 
tillåts bestämma vad som är relevant bevisning? Är det inte en målsättning 
att skapa förutsättningar för en enhetlig bedömning så att gärningsmannen 
redan i TR kan få en rättvis och riktig bedömning? 
 
I NJA 2002 s 449 framhölls i domskälen ett användande av ett sannolikhets-
uppsåt kompletterat med ett likgiltighetsuppsåt. Om sannolikheten inte är 
mycket hög, men ändock avsevärd, skall även en likgiltighetsbedömning 
hos gärningsmannen utföras. 
 
En stor nackdel med denna utformningen är att likgiltighetsbedömningen 
endast krävs då sannolikheten inte är mycket stor, med ändock avsevärd. 
När är sannolikheten mycket stor och när är den endast avsevärd? Förutom 
den svåra gränsdragningen mellan uppsåt och oaktsamhet, tillkommer alltså 
ytterligare en besvärlig gräns som måste bedömas. Med ett rent 
sannolikhetsuppsåt uppkommer inte detta problem. Dessutom, som 
Träskman beskrivit i en artikel, uppstår det inte särskilt många konkreta 
bedömningsgrunder i rättegången som leder till att gärningsmannens 
uppfattning om effektens sannolikhet kan bestämmas i olika 
sannolikhetsgrader. Bevisningen förenklas och görs mer rättssäker med 
endast en sannolikhetsnivå som drar gränsen mellan uppsåt och 
oaktsamhet.204

 
Varken det kvalificerade sannolikhetsuppsåtet eller likgiltighetsuppsåtet kan 
anses vara invändningsfritt. Vilken form bör då användas? Vilken form har 
nackdelar som kan accepteras och kanske kan åtgärdas? Vore det lämpligt 

                                                 
201 Zila (JT 2002/03) s 638. 
202 SOU 1996:185 del 1 s 116-121 samt NJA 2002 s 449. Se ovan s 57. 
203 Zila (JT 2002/03) s 638. 
204 Träskman (1985) s 72. 
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att använda en modell där både insikten och likgiltigheten beaktas eller bör 
uppsåtsbedömningen utgå endast efter en enhetlig metod vid 
gränsdragningen mellan uppsåt och oaktsamhet? 
 
Jag är själv av den uppfattning att ett kvalificerat (rent) sannolikhetsuppsåt 
vore bästa möjliga alternativ. Att lägga till en likgiltighetsbedömning skulle 
enbart komplicera bevisningen.  
 
De grundläggande straffrättsliga principerna - legalitetsprincipen, oskulds-
presumtionen och principerna ”in dubio pro reo” och ”likhet inför lagen” -
uttrycker alla att och rättssäkerheten måste prioriteras och tas på fullt allvar 
i straffrätten. Därav måste uppsåtets utformning ske i enlighet med dessa 
krav. Uppsåtet måste kunna bevisas. 
 
Vad som talar för ett kvalificerat sannolikhetsuppsåt är att möjligheterna till 
en fullgod bevisning underlättas väsentligen. Eftersom det endast är 
gärningsmannen som med säkerhet kan ha kunskap om sina inre tankar, blir 
det svårt för en utomstående att bevisa och säkerställa avsikter, intentioner 
och likgiltighet. Yttre iakttagbara omständigheter som kan ge kunskap om 
viljan förekommer väldigt sällan. Jag påstår inte att sannolikhetsuppsåtet 
uppfyller en helt förenklad bevisning, eftersom det ändock är den subjektiva 
sannolikheten hos gärningsmannen som skall utrönas. Dock är det en klart 
lättare bedömning, med fler objektiva bedömningmoment.  
 
En invändning mot sannolikhetsuppsåtet har varit att domarna kommer att 
låta sin egen uppfattning av vad som anses vara ”alldeles övervägande 
sannolikt”, bli utslagsgivande. Domstolen tappar den individuella 
prövningen. Icke att förneka är att domarens subjektiva bedömning kan 
komma att avgöra utfallet och att detta är ett problem i sig. Problemet berör 
emellertid inte endast sannolikhetsuppsåtet. Samma sak gäller övriga 
uppsåtsformer, inte minst det hypotetiska eventuella uppsåtet. Denna 
utformning föranleder i högsta grad en risk för domstolen att bortse från den 
individuella prövningen då bedömningen är uppbyggd på ett hypotetiskt 
resonemang. 
 
Av stor vikt är att en ordentlig utredning av brottet sker så att en riktig och 
rättvis bedömning kan bli verklighet. Med ett kvalificerat 
sannolikhetsuppsåt är förutsättningarna för detta väsentligen större än med 
ett hypotetiskt eventuellt uppsåt eller ett likgiltighetsuppsåt. Trots att 
bedömningen bygger på den subjektiva insikten hos gärningsmannen, är 
uppsåtsformen betydligt mer lättbevisad. Utifrån ett objektivt, verkligt och 
tidmässigt riktigt händelseförlopp kan en bedömning mycket lättare 
fullgöras om hur pass stor risken var för effektens förverkligande. Med hjälp 
av denna objektiva bedömning kan sedan slutsatser dras om vilken insikt 
gärningsmannen kunde ha. Vilka förutsättningar fanns hos gärningsmannen 
för att anse att han borde ha haft insikt om den höga sannolikheten för 
effekten? Vilka omständigheter gör att han faktiskt inte kunde ha insikten? I 
och med att bedömningen innefattar fler objektiva moment kan godtyckliga 
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resonemang och karaktärsbedömningar uteslutas. Bedömningen kan, på ett 
helt annat vis, bli mer enhetlig och rättssäker.  
 
Sannolikhetsuppsåtet bygger på uppfattningen att små risker är tillåtna att 
ta, trots att effekten kan få mycket allvarliga följder. I en artikel tar Josef 
Zila upp problematiken med överföring av HIV-smitta.205 Det är ett utmärkt 
exempel på ett litet risktagande, dock medvetet, som kan få förödande 
konsekvenser. Det bör påpekas att uppsåtsfrågan är problematisk gällande 
HIV överföring, just på grund av att smittorisken vid oskyddat samlag är 
förhållandevis låg. Jag anser inte det hypotetiska eventuella uppsåtet har 
gett ett tillfredställande resultat. Ett kvalificerat sannolikhetsuppsåt skulle 
inte heller förenkla uppsåtsbedömningen. Däremot skulle ett 
likgiltighetsuppsåt, i viss mån, kunna säkerställa ett acceptabelt resultat. 
Problemet med likgiltighetsuppsåtet är, i situationer med lågt risktagande, 
att bevisad likgiltighet inför risken för det brottsliga resultatet blir synonymt 
med likgiltighet inför det faktum att det brottliga resultatet kommer att 
inträda som en följd av gärningen. I och med det låga risktagandet företar 
människan handlingen och ställer sig därmed likgiltig till den. Det straffbara 
området för medveten oaktsamhet bli i sådana fall näst intill obefintligt, 
vilket skulle få till följd att det straffbara området för uppsåtligt brott 
utvidgades avsevärt. Detta är inte tanken med en införande av en ny 
uppsåtsform.206 Utan att i vidare mån gå in på problematiken vore kanske ett 
bästa sätt att särskilt lagreglera HIV-fallen. 
 
Ett annat avgörande problem med likgiltighetsuppsåtet, och förslaget att låta 
det komplettera sannolikhetsuppsåtet, är att bedömningen kan leda till olika 
resultat beroende på förhållandet mellan gärningsman och offer. Om dessa 
är bekanta med varandra, kan omständigheterna göra att gärningsmannen 
inte kan anses som likgiltig till följderna av hans handlande.207 Alltså kan 
två gärningar, med i övrigt lika sakomständigheter, bedömas olika, trots att 
graden av insikt hos gärningsmännen är lika. Principen om likhet inför lagen 
kan därmed inte upprätthållas. 
 
Min slutsats är att det kvalificerade sannolikhetsuppsåtet ger möjligheter att 
uppställa ett högt beviskrav för uppsåt och är, ur rättsäkerhetssynpunkt, den 
mest tillfredställande utformningen för uppsåtets nedre gräns. Trots detta är 
det varken problemfritt eller invändningsfritt. Men möjligheterna till en 
realistisk bevisning samt ett bra skydd mot att ovidkommande faktorer får 
en alltför stor betydelse vid uppsåtsbedömningen gör att de mycket viktiga 
straffrättsliga principerna kan upprätthållas. Med ett kvalificerat sanno-
likhetsuppsåt kan också domskälen överensstämma med resonemanget 
domarna för under överläggningen.  
 
Ur rättssäkerhets- och bevishänsyn är det kvalificerade sannolikhetsuppsåtet 
det mest tilltalande alternativet, men inte att förglömma är att rättvise-

                                                 
205 Zila (JT 2002/03) s 636-637. 
206 SOU 1996:185 del 1 s 119. 
207 SOU 1996:185 del 1 s 120. 

 80



argumenten också är av stor betydelse vid straffrättsskipningen. 
Gränsdragningen måste vara meningsfull då uppsåtet förutsätter större 
klander. Frågan är om det är rättvist och rimligt att i klandervärdhet inte 
skilja mellan en gärning där den tilltalade har full visshet om 
konsekvenserna av sitt handlande och en gärning där han inte har full 
visshet men, med tanke på det höga sannolikheten, antar att effekten 
kommer att inträda. Alltså att han inser att den kommer att uppstå i ett 
normalt händelseförlopp. Jag tycker det. I praktiken kan inte människan 
göra någon enhetlig skillnad mellan det de är säkra på och det som de tror är 
fallet. Däremot måste klar skillnad i klandervärdhet föreligga då någon har 
tillräcklig insikt i gärningens innebörd och konsekvenser än den som inte 
har denna insikt och därför svävar i tvivelsmål. Denna åtskillnad anser jag 
utan tvekan kunna uppfyllas med ett kvalificerat sannolikhetsuppsåt. 
 
Jag tycker det därmed även kan anses rättvist att det straffrättsliga området 
för uppsåt i viss mån kommer att utvidgas och förändras något. Hur området 
kommer att ändras kan aldrig med säkerhet fastställas i teorin. De 
utredningar som gjorts talar för att utvidgningen antagligen främst kommer 
att ske vid grova våldsbrott där knivar och skjutvapen används. Jag själv 
ställer mig bakom denna förändring. Det är rättvist att t.ex. en starkt berusad 
eller en något psykiskt instabil person som begår ett våldsbrott inte kommer 
i ett bättre läge, gällande brottsbestämningen, än en person som är vid alla 
sina sinnes fulla bruk medveten om det han gör. Särskilda undantag kan 
senare göras vid straffmätningen. Inte heller spelar det någon roll om 
gärningsmannen och offret är bekanta med varandra eller inte. Genom det 
hypotetiska provet och likgiltighetsuppsåtet bedöms inte dessa fall lika. 
Dock är gärningarna lika klandervärda. Det  kvalificerade 
sannolikhetsuppsåtet leder inte till någon skillnad. Uppsåtsformen låter 
gärningen stå i centrum vid bedömningen, inte vilken person 
gärningsmannen kan anses vara. 
 
Dagens oklara rättsläge gällande vilken uppsåtform som bör användas vid 
gränsdragningen mellan uppsåt och oaktsamhet är ur rättssäkerhets-
perspektiv mycket otillfredsställande. Bör domstolen numera använda sig av 
sannolikhetsuppsåtet samt därtill en likgiltighetsbedömning? Är det 
hypotetiska eventuella uppsåtet helt ute ur bilden? Skall den nya 
uppsåtsformen användas på alla typer av brott? Även ekonomiska brott och 
miljöbrott? 2002 års dom ger inga svar härom. 
 
Dagens oklara rättsläge ger ett utomordentligt bra skäl till att våga förändra. 
Den traditionella synen på uppsåt förutsätter ställningstaganden som är 
svåra att göra med bibehållen nivå av rättssäkerhet. Att nu ta tillfället i akt 
och genom lagstiftning formulera det kvalificerade sannolikhetsuppsåtet 
vore den ofrånkomligen bästa lösningen. Jag håller med Samuel Cavallin 
om att rättspraxis har haft ett rimligt utfall. Trots detta kan rättspraxis inte 
helt och hållet lösa problemet. En lagstadgad uppsåtsform kan uppfylla den 
grundläggande legalitetsprincipens krav i straffrätten. En förståelig, rättvis 
och mer enhetlig bedömning kan åstadkommas under domstolens 
överläggning och senare redogöras för i domskälen. Att lagstadga det 
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kvalificerade sannolikhetsuppsåtet är en betydande förändring i svensk 
straffrätt och ett stort steg att ta. Rättspraxis kommer i viss mån att 
förändras. Dock inte på ett oacceptabelt sätt. Vid en väl avvägd och försiktig 
användning kan en ny uppsåtsbedömning endast leda till klara förbättringar. 
Med ett kvalificerat sannolikhetsuppsåt kan en realistisk bevisprövning ske. 
Det kvalificerade sannolikhetsuppsåtet är ett bättre sätt för att uppnå en 
praktisk möjlig och rättssäker uppsåtsprövning. 
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Bilaga A 

 
Nils Jareborgs brottsbegrepp 

 
 

I.-IV. OTILLÅTEN GÄRNING 
 (RÄTTSSTRIDIG GÄRNING) 

I.  STRAFFBELAGD GÄRNING 
 (a) En enskild brottsbeskrivning är uppfylld 
 (b) Kraven för en osjälvständig brottsform är uppfyllda 

II. GÄRNINGSKONTROLL 
 (a) Kontroll över händelseförloppet 
 (b) Gärningsculpa 

III. GÄRNINGEN STRIDER MOT SVENSK LAG 
 Krav som gäller nationella och territoriella begränsningar 
 är uppfyllda 

IV. GÄRNINGEN ÄR INTE RÄTTSENLIG 
 Ingen undantagsregel som tillåter gärningen är tillämplig 
 (inklusive att gärningen inte är att anse som socialadekvat) 

V.-VI. PERSONLIGT ANSVAR 
 (SKULD) 

V.  DET ALLMÄNNA SKULDREKVISITET 
 (a) Uppsåt (dolus) 
 (b) Oaktsamhet (personlig culpa) 

VI. GÄRNINGEN ÄR INTE HELT URSÄKTAD 
 På grund av att någon skriven eller oskriven undantags- 
 regel är tillämplig 

I.-VI. BROTT 
 (ANSVAR KAN ÅDÖMAS) 
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