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Förord
                                                  ”Shelter me from the powder and the finger
                                                   cover me with the thought that pulled the      
                                                   trigger”
                                                      
                                                  Neil Young.    
                                
För några år sedan befann jag mig i en sportaffär i Lund mitt under
brinnande julrush. Min plan var att köpa ett trepack med strumpor. Jag hade
tagit en kölapp och stod väntade på min tur. När jag stod där slog det mig att
jag nog skulle hinna att gå över gatan och ta ut pengar i en automat, för att
på så sätt slippa använda mitt kreditkort för ett köp på några tior. Jag gick ut
på gatan och ställde mig i kön till bankomaten. Då upptäckte jag att jag
fortfarande hade strumporna under armen. Jag skyndade över gatan och in i
butiken och lade ifrån mig strumporna utan att någon upptäckte mig. 
   När jag åter stod i bankomatkön så började jag fundera över vad som just
hänt. Min första reaktion var lättnad. Tänk om en butikskontrollant hade sett
mig! Samtidigt kände jag att jag faktiskt inte hade gjort något fel. Min avsikt
hade aldrig varit att stjäla strumporna, de hade slunkit med av misstag.
Eftersom allt hade varit ett misstag kunde jag väl knappast uppfylla
rekvisiten  i 8 kap. 1 och 2 §§ BrB. Något tillägnelseuppsåt hade jag i vart
fall inte. 
   Efter en stunds funderande lugnade jag mig en aning. Jag är en på ytan
skötsam medborgare och borde inte ha några problem med att förklara för en
åklagare eller domstol hur det faktiskt förhållit sig med strumporna. De
skulle säkerligen ha låtit sig övertygas om att allt var ett misstag. Men vad
hade hänt om jag inte hade varit den på ytan skötsamma person som jag nu
är? Hade jag då dömts för snatteri eftersom jag inte lyckats övertyga
åklagare och domstol om min oskuld? Vad hade hänt om jag hade valt att
använda mig av min EMRK-garanterade rätt att vara tyst? Hade jag då
dömts för snatteri utan att uppfylla kriterierna i BrB:s åttonde kapitel? Om
jag inte hade dömts så hade det berott på att jag framfört övertygande
bevisning om min oskuld. Jag hade tvingats bevisa min oskuld. Hur kunde
detta vara möjligt i ett rättssystem som bygger på att åklagaren har den fulla
bevisbördan för alla relevanta omständigheter? 
   Jag har som juris studerande lärt mig rabbla de svenska uppsåtsformerna.
Jag kan mitt hypotetiska prov och man har sagt mig att vi inte släpper
sannolikhetsuppsåtet över bron. Jag har ägnat timmar åt den där pojken som
tryckte gasen i botten och körde rakt in i rättsfallssamlingarna med en
vettskrämd polis hängande i backspegeln. Hade han anat betydelsen av den
där mikrosekunden, när impulsen att trycka på gasen for genom hans jagade
nervtrådar hade han kanske besinnat sig ett ögonblick. Jag antar att han hade
förundrats över alla de tusentals människor som sedan dess försökt komma
åt hans medvetande och träda in i hans huvud, just i det ögonblick när
impulsen far förbi och bilen spinner iväg i det lösa gruset. Denna uppsats
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handlar om uppsåt, hur uppsåt bevisas och de problem som är förknippade
härmed.  
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Förkortningar
BrB Brottsbalk.
EMRK Den europeiska konventionen angående skydd

för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna.

HD Högsta domstolen.
JustR Justitieråd.
NJA Nytt Juridiskt Arkiv, avdelning I.
Prop. Proposition.
RB Rättegångsbalk.
RH Rättsfall från hovrätterna.
SOU Statens offentliga utredningar.
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1. Metod

1.1 Syfte, frågeställningar och avgränsningar

Detta arbete handlar om subjektiva förutsättningar för brott och vad som
anses bevisa förekomsten av dessa. Som titeln antyder finns det olika
uppfattningar om vad som skall utgöra det bärande momentet i uppsåtet. De
två övergripande syftena med detta arbete är dels att granska vilka
omständigheter som utgör bevis för uppsåt och dels att se på hur de olika
varianterna av uppsåt skiljer sig åt i bevishänseende. Ett tredje syfte är att
försöka hitta strukturer och gemensamma nämnare som gör det möjligt att
kategorisera de relevanta omständigheterna. Slutligen är ett fjärde syfte att
utifrån dessa omständigheter se på hur bevisning av uppsåt förhåller sig till
de grundläggande krav som ställs på bevisning av andra relevanta
omständigheter. För att nå dessa målsättningar utgår jag från fem
grundläggande frågeställningar.

� Hur bevisas uppsåt? 
� Vilket beviskrav gäller för subjektiva rekvisit? 
� Vem har bevisbördan för uppsåt?
� Hur skiljer sig de olika varianterna av uppsåt åt i bevishänseende? 
� Slutligen har jag frågat mig hur rättsläget angående uppsåt ser ut våren

2003.

Den moderna uppsåtsläran har till stor del utvecklats i förhållande till olika
våldsbrott. Dessa teorier har sedan överförts på andra brottstyper. För att
mitt arbete inte skulle bli alltför omfattande har jag anammat detta synsätt.
Det innebär att jag har avgränsat mitt arbete till att behandla de allmänna
uppsåtsfrågorna. Intressanta frågeställningar så som uppsåt och försök,
uppsåt och farebrott, uppsåt och ekonomisk brottslighet har till stora delar
lämnats utanför detta arbete. Vad gäller den sistnämnda frågeställningen
hänvisas till Mattias Almqvists utmärkta examensuppsats.1 Av samma skäl
som ovan har jag utelämnat frågor som rör uppsåt och tillräknelighet, och
uppsåt och självförvållad berusning. Min förhoppning är att jag i framtiden
skall få tillfälle att återkomma till de frågeställningar som här lämnats
därhän. 

                                                
1 Uppsåt och ekonomisk brottslighet, Examensarbete Lunds universitet Juridiska fakulteten,
1997:34.
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1.2 Metod och material

Det brukar hävdas att det finns två dominerande former av rättsvetenskaplig
metod.2 Den ena är en regelcentrerad strikt juridisk metod där
argumentationen bygger på rättskälleläran. Den andra är en problem- och
intresseorienterad metod där en rättslig företeelse problematiseras utifrån ett
intresseperspektiv. Den senare metoden är ur flera avseenden både
intressantare för läsaren och nyttigare för rättslivet i största allmänhet.
   Jag har valt den förra. Inte för att jag vill skriva en ointressant och onyttig
uppsats, utan för att det ämne jag valt är svårt att behandla på något annat
sätt. Ett av mina syften med denna uppsats är att se på hur bevisning av
uppsåt förhåller sig till principerna om bevisning i allmänhet. Det är således
fråga om innebörden av ett rekvisit. Det förutsätter att jag utgår från en
rättsregel och granskar den genom att använda  rättskällorna enligt de
principer som rättskälleläran ställer upp. Min ambition har ändå varit att
hitta strukturer och förklaringar som inte enbart är strikt juridiskt-tekniska.
Enligt min mening är vår uppsåtslära i allra högsta grad en produkt av vår
historia. Jag har använt dessa bakomliggande strukturer för att försöka
förklara varför dagens problematik kring uppsåt och bevisning ser ut som
den gör. 
    En grundläggande förutsättning för att ett arbete av detta slag skall ha
något värde är att slutsatserna går att härleda till källor som omfattas av den
juridiska rättskälleläran. Avsnitt 3 och framåt är av rättsdogmatisk karaktär,
det innebär att jag nästan uteslutande använt mig av lagtext, förarbeten,
praxis och doktrin. Avsnitt 2 har en mer idéhistorisk prägel, jag har därför
använt mig av källor utanför rättskälleläran såsom religions- och
psykologihistorisk litteratur. 

                                                
2 Westberg, Avhandlingsskrivande och val av forskningsansats (Härefter Westberg I). s. 424
f.
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2. Bakgrunden

2.1 De tidiga föreställningarna

2.1.1 Aristoteles

De grundläggande förutsättningarna för mänskliga relationer och den
enskilde individens förhållande till gemenskapen är i stort sett desamma
som de var för 2 500 år sedan. De moral- och etikläror som Aristoteles
utvecklade på trehundratalet före vår tideräkning har ännu sin giltighet.
Deras betydelse för utvecklingen av senare föreställningar om moral och etik
är oomtvistlig. 
 För Aristoteles var en handlings moraliska och etiska värde beroende av att
den blivit företagen med frivillighet, detta var för honom detsamma som
frånvaro av yttre tvång. Endast en frivillig handling kunde berömmas som
dygd eller klandras som förkastlig. Makten att handla låg hos människan och
denne kunde göra gott eller ont.3 

”Följaktligen kan vi, om det står i vår makt att utföra något ädelt, också
låta bli att utföra det, vilket vore någonting fult; eller så kan vi, om det
står i vår makt att låta bli att göra någonting, och den underlåtelse är ädel,
också utföra handlingen, vilket vore skändligt. Om våra fina och usla
gärningar i likhet med underlåtelser står i vår makt, och detta är vad som
menas med att vara god eller ond, så står det i också i vår makt att vara
rättskaffens eller dåliga människor.” 4    

2.1.2 Romersk straffrätt

Äldre romersk straffrätt var, till skillnad från både tidigare och senare
kasuistiskt präglade rättssystem, baserad på ett antal generellt formulerade
delikt. Det existerade till exempel endast ett dråpsbrott, parracidium.5 Till
ett straffbud var en subjektiv förutsättning knuten. Vilken faktisk betydelse
dessa förutsättningar tillmättes är oklart, men principiellt sett var avsikt en
förutsättning för straff, i alla fall var avsiktens frånvaro anledning till
lindrigare straff. Som en följd av att skuldförutsättningen var knuten till
deliktet uppkom olika subjektiva förutsättningar för olika brott med en
mängd olika benämningar. Det existerade således inte någon allmän
skuldlära med en enhetlig begreppsapparat. Trots detta uppvisar de olika
skuldbegreppen stora likheter och begreppen dolus och culpa är vanligt

                                                
3 Aristoteles, Ringbom, s. 12-14.
4 Aristoteles, Ringbom, s. 80.
5 Antell, s. 27.
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förekommande. Culpa användes som ett allmänt begrepp för skuld. Dolus
hade en snävare betydelse och åsyftade en högre grad av medvetenhet.6 
   Oavsett vilken betydelse man väljer att tillerkänna romersk straffrätt måste
dessa två begrepp betraktas som den terminologiska grunden i läran om
brottens subjektiva förutsättningar. 

2.1.3 Kristen straffrätt

Redan tidigt var en del av den kristna förkunnelsen att föreskriva normer för
hur människor skulle leva sina liv. Dessa normer hade en tydlig moralisk
prägel. De tidiga katolska teologerna, de så kallade kyrkofäderna, skapade
en omfattande teofilosofisk morallära där den fria viljan var central. 
   I början av 400-talet rasade en teologisk strid inom kyrkan, kallad den
pelagianska striden. Konflikten gällde den fria viljans roll för frälsningen
och förhållandet mellan Guds nåd och människan ansvar. En av de mest
framträdande polemikerna var kyrkofadern Augustinus. Han hävdade att
människan var så fördärvad av synden att hon inte var kapabel till något gott
utan Guds hjälp. Initiativet till att älska fanns hos Gud. Om inte Gud tände
kärleken i människornas hjärtan skulle de aldrig söka honom. Allt gott var
Guds nåd. Det kan tyckas vara en mörk människosyn, men alla var lika inför
Gud, och alla hade samma chans till frälsningen.
   Hans motståndare ställde sig frågan: Om det nu var på det viset att nyckeln
till kärlek låg hos Gud, varför väcktes då inte kärleken hos alla människor
utan bara hos vissa?  En av dem som ställde sig denna fråga var en munk
från Britannien vid namn Pelagius. Han menade att det måste ligga i
människans makt att göra gott. Fanns bara viljan till frälsning så skulle Guds
kärlek uppenbara sig. Frälsningen var inte beroende av Guds nåd utan av
förmågan att vilja. Den som saknade förmåga att vilja saknade även
möjlighet till frälsning. 
  Kyrkans position kom att hamna någonstans mitt emellan de båda. Man
accepterade den fria viljan som avgörande för frälsning, samtidigt som det
var Augustinos dystra föreställning om människan som syndare som kom att
prägla västeuropeiska kyrkan under lång tid.7  
   När den kyrkliga straffrätten började bearbetas i Bologna på 1100-talet
hämtade kanonisterna förutsättningarna för ansvar från de kristna
moralnormerna. Kanonisterna hade två världar att förhålla sig till: dels
sinnevärlden som omgav dem, dels den översinnliga, Gudsriket. Objektet
för all kyrklig verksamhet var människan som jordisk varelse. För denna
uppgift hade Jesus Kristus utrustat kyrkan med en fullmakt att, oberoende av
varje världslig myndighet, utfärda egna regler bindande för alla.
   Kanonisternas delade världsuppfattning var av stor betydelse för
ansvarsläran. Ett brott mot den kyrkliga rätten var objektivt ett brott i

                                                
6 Waaben, s. 5. 
7 Halldorf, s. 192 ff.
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sinnevärlden, men subjektivt var det ett brott i den översinnliga
Gudsvärlden.8
   Viljan att trotsa Guds bud var den primära grunden för straff. Följden blev
att den kanoniska ansvarsläran, till skillnad från sina föregångare, betonade
brottets subjektiva sida framför den objektiva. I sina modeller hänförde
kanonisterna samtliga effekter av en avsiktlig handling till den handlande.
Den som företog en olovlig handling ansvarade därigenom för alla effekter
av handlingen. Någon begränsning av ansvaret kände man till en början inte
till. Under inflytande av romersk rätt kom den kanoniska ansvarsläran med
tiden att kompletteras med en omfattande oaktsamhetslära. Det medförde att
omfattningen av det tidigare oinskränkta subjektiva ansvaret krymptes. Den
begreppsapparat som växte fram var baserad på de romerskrättsliga termerna
dolus och culpa.9

   Ett exempel på kopplingen mellan syndföreställning och ansvar för brott
står att finna i reglerna kring helgerån. Brottet bestod i våldförande eller
skändande av helgedomar. Helgerån var i allra högsta grad ett brott både
mot den världsliga och den gudomliga ordningen. För att vara synd i religiös
bemärkelse räckte det dock inte med att kränkning av en helgedom hade
skett. Det krävdes även att kränkning företagits med fullt medveten ond
vilja. Kränkning av våda brast i subjektivt hänseende och uppfyllde varken
kraven på synd eller världsligt brott.10

2.1.4 Svensk straffrätt – från blodshämd till vilja och
vådaverk

I det utpräglade ättesamhälle som dominerade den skandinaviska halvön
under det första millennieskiftet och de efterkommande århundradena var
straffrätten, i den mån det överhuvudtaget går att tala om en sådan, utpräglat
kompensatorisk. Tidigare än så rådde blodshämnd för att upprätthålla ättens
rätt och heder.
   Den kompensatoriska straffrätten som växte fram ur hotet om våld var i
det närmaste en förlikningsordning på skadeståndsrättsliga grunder. Den
kränkande ätten fick betala en bot till den kränkta ätten. Något straff i
modern mening existerade inte, boten uppfattades mer som ett skadestånd än
som ett straff . Boten var ett institut för att kompensera den kränkta ättens
förlust. Det har hävdats att man åtminstone till en början varit mindre
intresserad av vad gärningsmannen egentligen avsett med sitt handlande.
Förlusten var den samma oavsett gärningsmannens avsikter.11 De som
hävdat att hänsyn till gärningsmannens avsikter varit främmande för den
äldre rätten knyter insikten om avsiktens betydelse till det ökade kyrkliga
inflytandet. Det är oklart hur det egentligen förhåller sig med den saken.
Ännu vid tiden för nedtecknandet av de svenska landskapslagarna på 1200-

                                                
8 Ericsson, s. 1.
9 Waaben, s. 7.
10 Ericsson, s. 112-113.
11 Anners, s. 6. 
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talet dominerade den ålderdomliga kompensatoriska straffrätten.12 Trots
detta är landskapslagarna mycket tydliga i skillnaden mellan avsiktliga och
icke avsiktliga gärningar. De avsiktliga gärningarna hade ett avsevärt högre
straffvärde än de oavsiktliga.   
   I och med att kyrkan och den världsliga centralmakten stärkte sina
positioner under 1200- och 1300-talet började de också att blanda sig i
rättsskipningen. Det är under denna tid som kungen och kyrkan med tydliga
kontinentala förebilder introducerar svenska fredslagar, de så kallade
Edsöreslagarna. Brott mot Edsöreslagarna betraktades som urbota, det vill
säga utan möjlighet att böta sig fri. Straffet var att berövas ätten beskydd,
man blev biltog. Den som blev biltog förlorade sitt fredsskydd i hela riket
och all hans lösa egendom skiftades som om han vore död.13 
   Den syn på brott som kommer till uttryck i landskapslagarna är en
blandning av den äldre kompensatoriska straffrätten och en modernare där
brottet var en angelägenhet inte bara för de inblandade parterna utan även
för kungen och kyrkan.
   Subjektiva förutsättningar för ansvar saknades i landskapslagarna. Som jag
ovan nämnt var det dock av stor betydelse om gärningen var avsiktlig eller
oavsiktlig. Landskapslagarna skiljer mellan gärningar där gärningsmannen
eftersträvat effekten och gärningar där effekten inträtt av våda. Man skiljer
mellan vilja- och vådaverk. 
   Som våda klassas det som i landskapslagarna benämns som handalöst
våda, det kunde till exempel vara ett rikoschetterande spjut eller som i
Östgötalagens vådamålsbalk. ”Nu kastar någon spjut eller sten över ett hus
och ser ej, var det kommer ned; det är handalöst vådaverk.”  En annan typ av
vådaverk var skada genom annans handaverk. Det kunde till exempel vara
att någon föll i en grävd brunn eller skadade sig på en djurfälla.14 
   Viljaverk var i första hand överlagda och avsiktliga gärningar. Även
gärningar som företagits i affekt klassades vanligtvis som viljaverk.15

2.2 De moderna teorierna

2.2.1 Johan Hagströmer

Johan Hagströmer (1845-1910) ses allmänt som den mest betydelsefulla
straffrättsvetenskapsmannen under de sista årtiondena av 1800-talet. Som
lärare och författare kom att han att lägga grunden för mycket av den
moderna straffrätten. Han hade en öppen syn på straffrätt och var öppen för
intryck utifrån. Det tyska inflytandet på svensk doktrin har knappast varit
större än under Hagströmers tid. Han författade bland mycket annat
läroboken Svensk straffrätt, en sammanställning av föreläsningar hållna

                                                
12 Häthén, Stat och straff, s. 20. 
13 Holmbäck, Wessén, s. 48.
14 Holmbäck, Wessén, s. 74.
15 Sjöholm, s. 201-202.
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under 1901-1905. Där summeras trettio års erfarenhet av rättsvetenskapligt
arbete.16 
    Under påverkan av tyska förebilder presenterade Hagströmer en
begreppsapparat och struktur som blev grunden för den moderna
uppsåtsläran. Detta trots att teorierna redan vid tiden för publicering hade
övergivits av hans förebilder.17 
   För Hagströmer var den rättsstridiga viljan central. En rättsstridig vilja var
i hans ögon det enda egentligen straffvärda. Det var dock inte alla
rättsstridiga viljor som var straffvärda – för det krävdes att viljan även var
samhällsfarlig. Den rättsstridiga viljan blev samhällsfarlig när den
manifesterades i ett angrepp på rättsordningen. Straffets enda syfte och mål
var den rättsstridiga viljan. Det innebar enligt Hagströmer att så fort en
rättsstridig vilja förelåg hade staten anledning att bestraffa. Det bästa hade
enligt honom också varit om så kunnat ske.18 Verkligheten begränsade dock
möjligheten att konstatera vem som bar på en sådan vilja i sitt inre. 

”Ett viljande är en nödvändig förutsättning för att ett brott skall kunna
komma till stånd. Ty utan viljande ingen handling och utan handling
inget brott. Viljandet kan emellertid omfatta mer eller mindre. Härigenom
uppkommer motsättningen mellan uppsåtliga brott, brott begångna med
rättsstridigt uppsåt, dolus, och oaktsamhetsbrott, brott begångna med
rättsstridig oaktsamhet, culpa.”19

För Hagströmer var vilja synonymt med uppsåt.20 Han delade upp
viljebegreppet i  två motsatspar, direkt och indirekt uppsåt samt bestämt och
obestämt uppsåt. Direkt uppsåt var att eftersträva en effekt, medan indirekt
uppsåt till något var det som var oskiljaktigt från den eftersträvade effekten.
Vidare kunde en person som handlade inse att hans handling kunde resultera
i ett antal i sig alternativa effekter. I de fall någon särskilt eftersträvat ett
eller flera av de möjliga alternativen hade han bestämt uppsåt till dessa,
samtidigt som han hade eventuellt uppsåt till de insedda men ej eftersträvade
alternativa effekterna. Om en person varit likgiltig inför vilken av flera
alternativa effekter som skulle kunna inträda hade denne alternativt uppsåt
till samtliga insedda effekter. Alternativt och eventuellt uppsåt är båda olika
typer av obestämt uppsåt.21 I tillägg till dessa förklaringar förde Hagströmer
in ytterligare en förklaring av indirekt uppsåt – nämligen då en person
visserligen eftersträvat en viss effekt, men kunnat nöja sig med en annan i
nödfall.22  
   Ur dessa två motsatspar har Jareborg härlett inte mindre än nio(!) olika
uppsåtsformer. Merparten av dessa distinktioner saknar praktisk betydelse.
Även deras teoretiska betydelse är begränsad då de förutsätter en mängd mer

                                                
16 Häthén, Straffrättsvetenskap och kriminalpolitik, s. 160-163.
17 Jareborg, Handling och uppsåt (Härefter Jareborg I), s. 19. 
18 Hagströmer, s. 92.
19 Hagströmer, s. 176.
20 Hagströmer, s. 181.
21 Hagströmer, s. 180-182.
22 Hagströmer, s. 189, Jareborg I, s. 20.
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eller mindre realistiska ställningstaganden av den som utför handlingen.23

Systematiken kom dock att bli värdefull för senare rättsvetenskapsmän. 
   Som nutida läsare av Hagströmers texter slås man av med vilken precision
han tycker sig kunna kategorisera det mänskliga medvetandet. Detta var han
ingalunda ensam om. 

2.2.2 Rättsvetenskapen och psykologin

Den tyska uppsåtsläran som utgjorde grunden för Hagströmers teorier
präglades under 1800-talet av stor detaljrikedom. Anledningen till detta var
att de tyska rättsvetenskapsmännen utarbetade sina teorier i nära anslutning
till sin tids vetenskapliga psykologi.24 
   Den vetenskapliga inriktning som dominerade tysk psykologi från 1840
fram till sekelskiftet kallas idag för tidig perceptionspsykologi. Perceptions-
eller förnimmelsepsykologin hade sitt ursprung i framsteg som gjorts inom
fysiologin, det vill säga läran om livsprocesser.25 I mitten av 1800-talet hade
tyska forskare skapat sig en bild av hur sinnesorganen sände ut och tog emot
energi via nervsystemet vid olika former av förnimmelser. Dessa
förnimmelseprocesser ansågs utgöra grunden för det mänskliga
medvetandet. Genom studier av förnimmelseprocesser ville man utveckla en
vetenskaplig psykologi vars mål var att kartlägga och systematisera det
mänskliga medvetandet. Med tiden kom kartläggningen av
medvetandefenomenen att få allt större utrymme samtidigt som den
fysiologiska delen tonades ner. Psykologin hade blivit läran om det
mänskliga medvetandet.26 
   En av dem som gick allra längst i försöken att systematisera medvetandet
var Wilhelm Wundt (1832-1920). Han skapade voluntarismen, en lära
inriktad på att förstå mänskliga viljeyttringar. Hans teori var att enskilda, i
sig iakttagbara, mentala element i kombination med varandra skapade olika
sinnestillstånd.27 
   Utifrån denna syn på mänskligt medvetande kategoriserade de tyska
rättsvetenskapsmännen de sinnestillstånd som faller under de olika
uppsåtsformerna.
   Perceptionpsykologin och voluntarismen är idag delar av psykologins
historia, inflytandet på straffrättsvetenskapen består dock alltjämt. 

2.2.3 Johan C.W. Thyrén

Få om någon har haft sådan betydelse för svensk straffrättsvetenskap och
rättspolitisk utvecklingen som Johan C. W. Thyrén (1861-1933). Thyrén var
professor i straffrätt i Lund och författade flera av sin tids mest betydande
rättsvetenskapliga arbeten. Som utredare drev han frågan om en fullständig
                                                
23 Jareborg I, s. 21.
24 Waaben, s. 82.
25 Saugstad, s. 57-58.
26 Saugstad, s. 74.
27 Saugstad, s. 88-90.
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strafflagsrevision i Principerna för en strafflagsreform. Därtill hade han
även politiska uppdrag och var dessutom justitieminister under åren 1926-
1928. 
   Thyrén är även ensam om att i svensk doktrin ha utvecklat de
psykologiska grunderna för uppsåtsläran.28 Då hans teorier  idag är av
kuriosakaraktär nöjer jag mig med att hänvisa till 2.2.2 ovan.   
   I Principerna för en strafflagsreform redogjorde Thyrén för sin slutliga
teori om brottets subjektiva förutsättningar. Den uppsåtsmodell han
presenterade har i stort sett oförändrad fram tills nu varit gällande svensk
rätt. 
   Precis som Hagströmer inleder Thyrén med den samhällsfarliga viljan.
Deras uppfattning skiljer sig dock åt en aning. Där Hagströmer helst velat se
den samhällsfarliga viljan som en tillräcklig förutsättning för straff29 nöjer
sig Thyrén med se den som en nödvändig förutsättning.30

   Thyrén börjar med att ställa upp det subjektiva ansvarets ytterligheter, det
vill säga å ena sidan när den rättsstridiga följden varit syftet med handlingen
och å andra sidan när den brottsliga följden inträtt av ren tanklöshet. Han
utvecklar sedan sin syn på syftets betydelse för straffansvaret. Thyrén ser
mänskliga handlingar som ett resultat av en process där nackdelar och
fördelar vägs mot varandra. Syftet kan vara ett enda, men det kan lika gärna
vara flera alternativa eller samverkande. Att i efterhand fastställa en
handlings egentliga syfte låter sig svårligen göras. Om det bland
gärningsmannens syften finns en rättsstridig effekt och effekten inträder
faller handlingen inom det centrala området för uppsåtet. Om
gärningsmannen anser den rättsstridiga effekten som mer eller mindre
sannolik är utan betydelse – så länge effekten inte varit så osannolik att
risken för dess förverkligande inte hade avhållit den normalt aktsamme från
att företa handlingen.31 Detta är Thyréns första uppsåtsform.
   Uppsåtet omfattar emellertid även de fall där syfte och rättsstridig effekt
står i vad Thyrén kallar för ett kollinealt förhållande till varandra. Med det
menas att den rättsstridiga effekten antingen är ett nödvändigt
genomgångsled för att nå syftet, eller att den rättsstridiga effekten är en
nödvändig följd av syftet. Dessa effekter som för gärningsmannen framstått
som oskiljaktiga från syftet omfattas även de av uppsåtet.32. Detta är
Thyréns andra uppsåtsform.
   Vidare är en handling företagen med uppsåt då den rättsstridiga effekten
inträder som en osäker bieffekt av ett handlande som företagits i ett annat
syfte. Thyrén konstaterar att de osäkra effekter som gärningsmannen
välkomnar med ett ”positivt känslovärde” omfattas av uppsåtet.
Gärningsmannens likgiltighet inför en osäker bieffekt ges ett  ”positivt
känslovärde” och omfattas därmed även den av uppsåtet.33 Detta är Thyréns
tredje uppsåtsform. 

                                                
28 Jareborg I, s. 21.
29 Hagströmer, s. 92.
30 Thyrén, s. 1.
31 Thyrén, s. 14-19.
32 Thyrén, s. 19-21.
33 Thyrén, s. 21-22.
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   Gränsen mot vållande eller som han själv uttrycker det,  ”åtskillnaden
mellan lättsinnet och den dedicerade egoismen” utgörs av det eventuella
uppsåtet som endast kan utrönas genom ett hypotetiskt prov. Om
gärningsmannen vid gärningstillfället ansett den rättsstridiga effektens
inträde som osäker, och inte heller önskat dess inträde men likväl handlat,
då inställer sig den hypotetiska frågan: Skulle han ha handlat även om han
varit säker på den rättsstridiga effektens inträde? Om provet utfaller
negativt, det vill säga han hade alltså avstått från att handla, då har hans
brottslighet ”sin grund i lättsinne”. Om provet utfaller positivt så kan
handling inte förklaras på annat vis än ett uttryck för ”en mera bestämd
egoism i brottslingens medvetande”.34 Detta är Thyréns fjärde uppsåtsform.
   I sin sammanfattning slår han ihop första och andra formen och
presenterar sin uppsåtsmodell enligt följande: 

1. Syftet eller syftena med handlingen och de effekter som är oskiljaktiga
från det eftersträvade omfattas av uppsåtet.

2. Alla andra effekter som gärningsmannen antingen välkomnar eller
förhåller sig likgiltig inför omfattas av uppsåtet. 

3. Slutligen omfattar uppsåtet även de icke önskade effekter som
gärningsmannen trots visshet om deras inträde ändå inte hade fått honom
att avstå från sin handling.35

Thyréns publicerade Principerna i tre delar mellan åren 1910 och 1916.
Samma år som sista delen publicerades tillsattes strafflagskommissionen
med uppdrag att ur Principerna utarbeta ett förslag till ny strafflag. Thyrén
satt även själv med i arbetsgruppen och 1923 lades ett förslag till ny
strafflag. Inte oväntat anslöt sig strafflagskommissionen till Thyréns
uppfattning i uppsåtsfrågan.36 Förslaget blev dock aldrig antaget. Efter
Principerna fortsatte Thyrén med Förberedande utkast till strafflag. Han
var fortfarande verksam med det arbetet vid sin bortgång 1933.37

2.3 Den moderna uppsåtslärans grunder 

2.3.1 Den nödvändiga förutsättningen

Vilka idéer är det då som ligger till grund för uppsåtsläran? Det är vitt skilda
idéer och tankar som drivit utvecklingen framåt. Vissa har skapats av
tänkare, teologer och vetenskapsmän, andra har följt med oss så länge att vi
inte längre kan härleda deras ursprung. 
  Från början fanns föreställningen om att en avsiktlig handling med ett
oönskat resultat var mer förkastlig än en oavsiktlig med samma resultat.
Denna föreställning fanns hos Aristoteles, i bibeln och i den romerska

                                                
34 Thyrén, s. 31.
35 Thyrén III, s. 33. 
36 SOU 1923:9, s. 128-129, Jareborg I, s. 31.
37 Wallén, s. 28.
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straffrätten. Det som den utvecklade uppsåtsläran tillförde var ytterligare en
dimension där även likgiltighet inför den oönskade effekten likställdes med
önskan om densamma. 
   Endast den som felat kan ha personligt ansvar. Det betyder att det finns en
valmöjlighet. Om valmöjlighet saknas, då saknas även förutsättningar att
göra rätt eller fel. En nödvändig förutsättning för en lära om ansvar måste då
rimligtvis vara acceptans av föreställningen om den fria viljan  Detta utgör
själva fundamentet för uppsåtsläran. På detta fundament vilar innehållet i
uppsåtsläran. Uppsåtslärans innehåll präglas i hög grad av tre grundläggande
föreställningar. 

2.3.2 Den ursprungliga föreställningen

Om en uppfattning har följt med mänskligheten så länge vi vet utan att man
kan säga varifrån den kommer, då börjar den till slut likna en objektiv
sanning. Så förhåller det sig med föreställningen om att en avsiktlig
handling med ett oönskat resultat är mer förkastlig än en oavsiktlig med
samma resultat. Så var det i det gamla testamentet och hos Aristoteles och så
är det i Thyréns uppsåtslära. Det är den centrala delen av uppsåtsläran, den
avsiktliga handlingens förkastlighet. Då denna uppfattning omöjligen kan
härledas till någon eller något har jag valt att benämna den som den
ursprungliga föreställningen. 

2.3.3 Den kristna syndföreställningen

Uppsåtslärans andra del är den kristna föreställningen om att ett brott inte
bara är ett brott i sinnevärlden utan även ett brott mot Guds ordning.
Traditionellt har mycket av den moderna uppsåtsläran tillskrivits denna
syndföreställning.38 Det är ett påstående som kan nyanseras. Det är tveksamt
om gärningsmannens inställning var utan betydelse före den kristna synden.
Både hos Aristoteles och i äldre romersk rätt finns tecken på att man gjorde
skillnad mellan avsiktliga och oavsiktliga gärningar. Däremot tror jag att
brottets inre aspekt, viljan att fela, för första gången kom att behandlas som
en självständig omständighet inom den kristna rätten. Denna i sig själv
straffvärda inre aspekt är av största betydelse för de moderna uppsåtslärorna.
Det finns en slående likhet mellan hur kanonisterna förhöll sig till viljan till
synd, och de moderna straffrättsteoretikernas syn på den samhällsfarliga
viljan. Trots att de nästan kan ses som varandras motsatser så fyller de
samma metodiska funktion. Detta är också den kristna föreställningens
främsta bidrag till uppsåtsläran. 

                                                
38 Se Anners, s. 6.
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2.3.4 Den vetenskapligt psykologiska föreställningen

Jag har ovan redogjort för perceptionspsykologins uppgång och fall. Utan att
kunna bedöma dess psykologiska värde är det onekligen så att dess syn på
det mänskliga medvetandet spelat roll för de moderna uppsåtslärorna. Utan
dess inflytande hade vi knappast sett den typ av detaljerade uppsåtsmodeller
som till exempel Hagströmer presenterade. Men även om de psykologiska
teorierna förkastats så betyder inte det att de rättsvetenskapliga
nödvändigtvis behöver gå samma väg. Rättsvetenskapliga teorier behöver
ingen psykologisk legitimitet. Men det finns problem och jag kommer att
återkomma till dessa och deras eventuella samband med de psykologiska
teorierna. 
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3. Vilja, insikt eller likgiltighet?
Det finns inom nordisk rätt ett antal teorier om vilka gärningar som skall
anses täckta av gärningsmannens uppsåt. Det som främst skiljer de olika
varianterna åt är frågan om var gränsen mot oaktsamhet skall dras, det vill
säga uppsåtets nedre gräns. 
   Domstolen skall pröva om uppsåt föreligger utifrån ställningstaganden
grundade på vissa faktiska eller hypotetiska omständigheter. Vilka
omständigheter som skall läggas till grund för prövningen skiljer sig åt
mellan teorierna. Trots att skillnaderna mellan teorierna i vissa fall kan vara
betydande så kretsar bedömningar kring tre grundläggande frågeställningar. 

1. Insåg gärningsmannen det kausala sambandet mellan sitt handlande och
effekten?

2. Hur uppfattade gärningsmannen sannolikheten för att effekten skulle
inträda eller att ett visst gärningsmoment skulle föreligga?

3. Vilken var gärningsmannens attityd till effekten?39 

3.1 Vilja

Svensk rätt har sedan de första årtiondena av 1900-talet, under inflytande av
Hagströmer och Thyrén, dominerats av en starkt viljepräglad uppsåtslära.
Den samhällsfarliga viljan har varit det egentliga föremålet för straffet. Det
betyder att uppsåtets nedre gräns har dragits vid det hypotetiska eventuella
uppsåtet. I övrigt skiljer man på direkt och indirekt uppsåt.      
   Med direkt uppsåt avses situationer där ett gärningsmoment eller en
rättsstridig effekt är eftersträvad. Indirekt uppsåt omfattar situationer där
gärningsmomentet eller den rättsstridiga effekten är ofrånkomligt eller nära
knuten till det eftersträvade. Det hypotetiska eventuella uppsåtet föreligger
då gärningsmomentet eller den rättsstridiga effekten visserligen inte varit
eftersträvad, men visshet om dess inträde inte hade avhållit gärningsmannen
från att handla. Det hypotetiska eventuella uppsåtet består av en prövning i
två led. 
   I det första ledet krävs att gärningsmannen vid gärningstillfället hade insikt
om att det förelåg en risk för en rättsstridig effekts inträde eller beroende på
brottstyp förekomsten av visst gärningsmoment, det vill säga medveten
oaktsamhet. Sannolikheten för riskens förverkligande har i det första ledet
ingen direkt betydelse.40 
   Det andra ledet består av det hypotetiska provet. En tänkt situation skapas
där gärningsmannen har full visshet om den rättsstridiga effektens inträde

                                                
39 Klami, Hannu Tapani, Hataka, Minna, Sorvettula, Johanna. Att bevis uppsåt. Synpunkter
på bevismekanismen inom dolusläran. (Härefter Klami m.fl.), s. 389. Se även SOU
1996:185 s. 115.
40 SOU 1996:185 s. 96 f. 
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eller förekomsten av ett visst gärningsmoment. Om man i den situationen
med säkerhet kan säga att gärningsmannen hade företagit den aktuella
handlingen har provet utfallit positivt och uppsåt anses föreligga.   
   Utfallet av det hypotetiska provet i det andra ledet påverkas av
sannolikheten för effektens inträde i det första ledet. Hög sannolikhet för
effektens inträde lämnar ett mindre utrymme för tvivel om hur
gärningsmannen hade handlat. De avgörande momenten blir således
gärningsmannens insikt om risken för den rättsstridiga effektens inträde eller
förekomsten av ett visst gärningsmoment samt om visshet kan uppnås
angående gärningsmannen handlande i den tänkta situationen.41 
 

3.2 Insikt

Att som ovan låta en samhällsfarlig eller brottslig vilja utgöra det avgörande
kriteriet är inte det enda sättet att avgränsa området för de uppsåtliga
brotten. Om man istället låter insikt om effekten av sitt handlande bli det
bärande momentet blir konstruktionen en annan. Grunden för uppsåtet blir
då inte en brottslig eller samhällsfarlig vilja, utan förståelse av gärningens
innebörd och konsekvenser blir istället det avgörande momentet. En gärning
anses då omfattas av uppsåt om gärningsmannen uppfattat sannolikheten för
effektens inträde som minst så stor som den aktuella rättsordningen kräver.
Bedömningen görs utifrån gärningsmannen subjektiva uppfattning av
förloppet eller omständigheterna. Gärningsmannens attityd är i detta skede
utan betydelse. De avgörande kriterierna blir i detta fall om gärningsmannen
haft insikt om risken för den rättsstridiga effektens inträde alternativt
förekomsten av gärningsmomentet samt med vilken grad av sannolikhet han
förutsett detta.42 
   I våra nordiska grannländer är sannolikhetsuppsåtet sedan länge en
accepterad uppsåtsform. Den grad av sannolikhet som krävs för att uppsåt
skall föreligga skiljer sig åt mellan de olika länderna. I finländsk rätt anses
det krävas en högre grad av sannolikhet än i Norge och Danmark. I dansk
rätt tycks graden av sannolikhet vara differentierad beroende på vilken brott
det gäller.43

   Ett problem är att när man skall bedöma sannolikheten för en viss effekt,
bör man skilja på sannolikheten för att den skadegörande gärningen kommer
till stånd och sannolikheten för att en effekt som omfattas av ett straffbud
uppkommer till följd av detta. Om till exempel någon i syfte att stoppa en
flyende person avfyrar ett skjutvapen mot denne och skottet träffar och
personen avlider måste man fråga sig hur stor sannolikheten var för att
personen skulle träffas av skottet överhuvudtaget och hur stor sannolikheten
var för att träffen skulle leda till döden. Sannolikheten för att skottet skulle
träffa kan beroende av omständigheterna vara mycket liten medan
sannolikheten att personen skulle dö av skottet kan vara mycket hög. Även
det motsatta förhållandet är fullt möjligt att tänka sig. Att man har direkt
                                                
41 A. st. 
42 Leijonhufvud, Wennberg, s. 59 f.
43 SOU 1996:185 s. 105 f.
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uppsåt till att träffa någon med ett skott betyder inte nödvändigtvis att man
enligt sannolikhetsuppsåtet har uppsåt att döda även om detta skulle vara
effekten av skottet. Uppsåt för i detta fall mord är beroende av sannolikheten
för att just döden är effekten av handlandet. Sannolikheten för att den
rättsstridiga effekten skall inträda är således en kombination av
sannolikheten för att den skadegörande handlingen kommer till stånd och
sannolikheten för att den skadegörande handlingen leder till effekten. Vilken
grad av precision som kan krävas vid sammanvägningen är oklart. Att
matematiskt räkna ut den kombinerade sannolikheten är knappast
meningsfullt. Medvetenhet om skillnaden mellan sannolikhet för att en
skadegörande handling kommer till stånd och sannolikheten för att
handlingen ger en viss effekt är dock en förutsättning för en korrekt
bedömning.44 
   Den uppmärksamme kanske noterar att det ovan sagda inte egentligen
handlar om hur någon subjektivt uppfattat sannolikheten för en viss effekt,
utan bara om hur sannolikt något bedöms vara rent objektivt. Vad gäller
förhållandet mellan objektiv och subjektiv sannolikhet kommer jag att
utveckla det under avsnitten 5.1.3 och 5.2.3.  
   Kritik har riktats mot insikts- eller sannolikhetsuppsåtet på den grund att
området för de uppsåtliga brotten blir allt för stort. Kritiken har främst gällt
de fall där gärningsmannen visserligen varit medveten om risken för den
rättsstridiga effektens förverkligande men förlitat sig på att så ej skulle ske.45

3.3 Likgiltighet

Det skall till en början påpekas att det under några år har rått oklarhet kring
frågan om det egentligen varit korrekt att särskilja likgiltighetsuppsåt som en
självständig form av uppsåt. Det finns uttalanden från HD som tyder på att
likgiltighetsuppsåtet i själva verket är att betrakta som en variant av det
hypotetiska eventuella uppsåtet. 
   Under senare delen av 1900-talet har just likgiltighet varit det avgörande
momentet i flera HD-avgöranden där åtalet bifallits. Om gärningsmannen i
gärningsögonblicket visar likgiltighet inför ett brottsrekvisit anses han ha
uppsåt enligt denna uppfattning. Likgiltighetsuppsåtet har två grundläggande
moment: En första förutsättning är att gärningsmannen insett risken för den
rättsstridiga effektens inträde eller förekomsten av ett visst gärningsmoment.
En andra förutsättning är att gärningsmannen förhållit sig likgiltig inför
risken.
   Även här är det naturligtvis så att om sannolikheten för den insedda risken
är hög ligger det närmare till hands att komma till slutsatsen att
gärningsmannen förhållit sig likgiltig inför förverkligandet. För att
likgiltighetsuppsåtet på ett meningsfullt sätt skall skilja sig ifrån det

                                                
44 Waaben, s. 186 ff.
45 SOU 1996:185 s. 122.
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insiktsbaserade sannolikhetsuppsåtet krävs därför att prövningen i det andra
ledet görs, i vart fall delvis, utifrån andra omständigheter än insikten om en
viss grad av sannolikhet för riskens förverkligande.46

                                                
46 SOU 1996:185 s. 116 ff. 
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4. Straffansvarsutredningen
Sedan BrB:s ikraftträdande 1965 hade det fram till mitten av 90-talet skett
ett antal reformer, både på påföljdsområdet och området för de enskilda
brotten. 1994 tillsatte regeringen en särskild utredare med uppdrag att
genomföra en översyn av straffrättens allmänna del. Utredningsuppdraget
delades in i två huvudområden, dels frågor med anknytning till det
subjektiva rekvisitet och dels frågor med anknytning till medverkan, försök
och förberedelse med mera. Vad gällde den subjektiva delen betonades
särskilt att frågan om uppsåtets nedre gräns skulle behandlas. Regeringen
var väl medveten om att stark kritik riktats mot den rådande ordningen med
det hypotetiska eventuella uppsåt som nedre gräns. Till särskild utredare
utsågs hovrättsrådet Martin Borgek och utredningen antog namnet
Straffansvarsutredningen.47  
   Det betänkande som Straffansvarsutredningen lade fram i slutet av 1996 är
ett omfattande arbete om uppsåt och uppsåtsfrågor. En av de allmänna
utgångspunkterna för utredningsarbetet var att verka för att befästa den
straffrättsliga legalitetsprincipen, nulla poene sin lege.48 När det gäller
uppsåt är frågan komplicerad. I 1 kap. 2§ BrB anges att en gärning skall
anses som brott endast om den begås med uppsåt. Vad som är att betrakta
som uppsåtligt framgår dock inte. Uppsåtet är inte formulerat i lagtext. Det
som talar mot en legaldefinition av uppsåtet är att det är svårt att i lagtext
och förarbeten förutse alla de situationer som kan uppkomma. Motståndarna
till ett legaldefinierat uppsåtsbegrepp hävdar att det är domstolarnas sak att
närmare precisera lagstiftningens innehåll. En sådan lösning är möjligen mer
praktisk, men tveksam ur ett legalitetsperspektiv.  
   Straffansvarsutredningen anförde till att börja med att även om det från
olika håll framförts hård kritik mot det hypotetiska eventuella uppsåtet så
tycktes HD inte ha tagit intryck av detta. En förändring av rättsläget som
innebar ett avskaffande av det hypotetiska eventuella uppsåtet borde därför
ske lagstiftningsvägen. Det var även att föredra ur legalitetsperspektiv.49

   Det förslag till uppsåtets nedre gräns som Straffansvarsutredningen lade
fram var vad man kallade för ett kvalificerat sannolikhetsuppsåt. Uppsåtets
omfattning skulle regleras i lagtext. 1 kap. 2§ BrB borde enligt
Straffansvarsutredningen ges följande lydelse:

”Om inte annat är särskilt föreskrivet utgör en gärning brott endast då den
begås uppsåtligen.
   En gärning begås uppsåtligen om den är avsiktlig eller om den
motsvarar vad gärningsmannen har insett, uppfattat eller antagit om den.”

Det kvalificerade sannolikhetsuppsåtet bestod av två delar: avsiktsuppsåt
och insiktsuppsåt. Avsiktsuppsåtet motsvarade direkt uppsåt och
                                                
47 SOU 1996:185 s. 37.
48 A.a. s. 48 ff. 
49 A.a. s. 110 f.
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insiktsuppsåt skulle enligt Straffansvarsutredningen föreligga då det inte är
rationellt att tro annat än att risken kommer att förverkligas. Det
kvalificerande momentet är den förhållandevis höga sannolikheten.

”Uppsåtsbedömningen tar sikte på vilken kännedom som
gärningsmannen haft om gärningens följder (effekter) eller med andra ord
vad han förstår rörande vilka konsekvenser som gärningen kommer att
medföra. Ansvar för uppsåtligt dödande skulle således enligt den
argumentationsmodellen som vi här för fram föreligga om
gärningsmannen inser, uppfattar eller antar att hans handlande ( t.ex. att
stöta en kniv i offrets kropp) kommer att medföra offrets död. För att
gärningsmannen skall ha denna verklighetsföreställning torde krävas att
risken för att döden skall inträda är hög, men det krävs inte att
gärningsmannen är säker på sin sak eller att han uppfattar dödens inträde
som praktiskt taget oundviklig. Vad som krävs är en något mindre grad
av insikt. Gränsen bör som vi tidigare har framhållit sättas vid den punkt
där det inte framstår som rationellt för gärningsmannen att tro att effekten
(döden) uteblir.”50 

Straffansvarsutredningens förslag till ett legalt uppsåtsbegrepp blev aldrig
verklighet. Frågan behandlades i Prop. 2000/01:85. Där uttalade regeringen
att visserligen kunde det hypotetiska eventuella uppsåtet ifrågasättas på ett
antal grunder. Men trots att det lätt kunde påvisas teoretiska brister så hade
det ändå lett till rimliga resultat i rättstillämpningen. Att förändra rättsläget
lagstiftningsvägen skulle enligt regeringen leda till osäkerhet under en inte
obetydlig tidsperiod. Istället överlät man åt domstolarna att, i den mån det
kunde anses erforderligt, förändra uppsåtsbegreppets innehåll.
Straffansvarsutredningens förslag kunde enligt regeringen här tjäna som
exempel på en möjlig utvecklingsväg.51 

    

                                                
50 A.a. s. 124 f.
51 Prop. 2000/01:85 s. 12 f.



22

5. Uppsåt i praxis

5.1 Allmänt om uppsåt och rättsutvecklingen 

Den svenska uppsåtsläran är något som till stor del har vuxit fram ur
växelverkan mellan praxis och doktrin. Den doktrinära grunden får för
svenskt vidkommande anses vara Thyréns teorier från tidigt 1900-tal.
Genom årens lopp har det flera gånger riktats stark kritik mot det svenska
uppsåtsbegreppet och då främst det hypotetiska eventuella uppsåtet.52 Som
framgår av föregående avsnitt var även straffansvarsutredningen kritisk till
hur uppsåtet definierades. 
   HD har under en lång tid förhållit sig avvaktande inför den kritik som
riktats mot dess praxis rörande uppsåtsfrågor. Avgörandena har i hög grad
präglats av Thyréns teorier från tidigt 1900-tal. En viss rättsutveckling har
det dock varit fråga om, om än av det trevande slaget. 
   Min avsikt är inte att här göra en komplett redogörelse av alla de fall där
uppsåtsfrågor varit uppe för prövning. De nedan refererade rättsfallen är
valda därför att de enligt min mening påverkat rättsutvecklingen i
bevishänseende. 
 

5.2 Uppsåtsfrågor i praxis

NJA 1959 s. 63
Ett av de mest centrala rättsfallen vad gäller uppsåt. Åtalet gällde försök till
dråp. Två pojkar var på rymmen från en så kallad yrkesskola i en stulen bil.
En polisman som deltog i sökandet efter pojkarna fick syn på bilen.
Polismannen klev ut i körbanan och gjorde stopptecken. Föraren sänkte till
en början farten och rullade sakta mot polismannen, när avståndet var
ungefär 3 meter rivstartade bilen och körde i ökande hastighet mot
polismannen som kastade sig upp på motorhuven och blev hängande i ett
dörrhandtag.  
   Föraren av bilen åtalades för bland annat försök till dråp och passageraren
för anstiftan till detsamma. Föraren bestred ansvar för försök till dråp och
hävdade att han räknat med att polismannen i rädsla för att bli påkörd skulle
ha kastat sig undan. Om han förstått att polismannen skulle stå kvar hade
han stannat. Varken häradsrätten eller hovrätten ansåg åtalet för försök till
dråp styrkt. I båda instanserna hänvisades till att förarens uppgifter om att
han räknat med att polisen skulle kastat sig undan och att han i annat fall
inte skulle ha ökat farten utan istället åtlytt stopptecknet. 
   Riksåklagaren sökte revision och yrkade att de båda åtalade skulle fällas
till ansvar för försök till dråp respektive anstiftan till dråp. Med hänvisning

                                                
52 Se bland annat, Jareborg I, s. 320 ff. Träskman, Kan gärningspersonens uppsåt bevis med
hållpunkter i sinnevärlden (Härefter Träskman I), s. 56 ff
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till norsk och dansk rätt menade riksåklagaren att man även i svensk rätt
borde erkänna sannolikhetsuppsåtet och att uppsåt i så fall förelåg. 
   HD gjorde uppsåtsprövningen genom det hypotetiska provet och
konstaterade att de åtalade måste ha insett risken för att polismannen skulle
dödas eller skadas svårt, men att det inte kunde hållas för visst att de skulle
ha handlat som de gjorde om de hade föreställt sig att det skulle leda till
polismannens död. Vid tillämpning av det hypotetiska provet var eventuellt
uppsåt inte styrkt. 
   Målet var en bekräftelse av hypotetiska eventuella uppsåtet så som Thyrén
formulerat det samtidigt som det var ett underkännande av
sannolikhetsuppsåtet. 

NJA 1975 s. 594 
Åtalet gällde mord alternativt grov misshandel och vållande till annans död.
Den tilltalade S. hade utdelat ett tiotal slag och sparkar mot offret K:s huvud
som till följd av skadorna hade avlidit. Det kunde inte uteslutas att redan den
första sparken hade kunnat leda till offrets död. 
   I hovrätten dömdes den tilltalade för grov misshandel och vållande till
annans död då han vid tillfället för den första sparken inte ansågs ha haft
uppsåt att beröva offret livet. HD ansåg det vara utan betydelse om den
tilltalade haft uppsåt att döda vid tidpunkten för den första sparken eftersom
han sedan, medan offret fortfarande var i livet, fortsatte misshandla honom. 

”Av utredningen framgår emellertid, att S:s efter att ha utdelat den första
sparken och medan K ännu var i livet fortsatt misshandeln genom
ytterligare sparkar mot K:s huvud och att det då för S:s i allt fall varit
likgiltigt, om K skulle avlida eller icke.”

Även om han saknat uppsåt vid den första sparken och även om denna spark
skulle antas vara den dödande så ansågs han genom den fortsatta
misshandeln ha visat sådan likgiltighet för om offret skulle avlida eller ej att
han inte kunde undgå ansvar för uppsåtligt brott.

NJA 1977 s. 630 
Fråga om knivhugg i hjärtat skulle bedömas som uppsåtligt dödande. Den
tilltalade B hade med en kökskniv utdelat ett hugg riktat mot vänstra delen
av bröstkorgen varvid offret T:s hjärta skadats på ett sådant sätt att denne
senare avled. Den tilltalade ansågs ha handlat med uppsåt. 

”Vid avsiktligt knivhugg av detta slag måste en dödlig utgång ha för
gärningsmannen framstått som praktiskt taget oundviklig. T:s död har
därför omfattats av B:s uppsåt.”

 
 

NJA 1980 s. 514 
Återigen fråga om en gärning kunde anses uppsåtlig med tillämpning av
sannolikhetsuppsåtet. Åtalet gällde även denna gång försök till dråp. Under
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ett handgemäng på ett postkontor hade den tilltalade tillfogat en
posttjänsteman livshotande skador genom att sticka denne i buken med en
morakniv. Den tilltalade bestred ansvar för försök till dråp med hänvisning
till att han endast gjort en svepande rörelse med kniven för att komma loss
från posttjänstemannens grepp. 
   Den tilltalade dömdes för försök till dråp i både tingsrätten och hovrätten.
Hovrätten konstaterade att den tilltalade utdelat knivhugget avsiktligt och att
det måste framstått som i hög grad sannolikt att målsägande skulle dö.
Därigenom ansågs uppsåt föreligga.
   Den tilltalade sökte revision. Riksåklagaren bestred ändringen och anförde
att omständigheterna i målet visserligen inte gav underlag för ett positivt
utfall av det hypotetiska provet. Den tilltalade hade dock i
gärningsögonblicket varit medveten om att risken för en dödlig utgång varit
högst avsevärd. Inför denna risk hade han enligt riksåklagaren förhållit sig
likgiltig. 
   HD konstaterade att knivhugget varit avsiktligt och att skadorna varit
livshotande. Direkt uppsåt ansågs inte föreligga och då utredningen inte
visade att den tilltalade även vid visshet om dödlig utgång skulle ha utdelat
knivsticket ansågs uppsåt inte föreligga. 
   Eventuellt uppsåt ansågs inte föreligga vid tillämpning av det hypotetiska
provet. 

NJA 1985 s. 757 
Återigen knivhugg med dödlig utgång. Denna gång ett tre hugg i nacken och
ett i bröstet. Två män, J och C, mötte varandra på en gångstig. Det uppstod
bråk mellan männen och J avvek från platsen. C tog då upp förföljandet
varvid J stannade upp, tog fram sin kniv som han har med sig och inväntade
C. När C närmar sig hoppade J upp mot C och utdelade tre hugg mot
nackregionen och ett mot vänster sida av bröstkorgen. Till följd av skadorna
avled C. Såren i nacken var mellan 4 och 8 cm djupa och hade trängt igenom
C:s skinnjacka och hade följaktligen utdelats med stor kraft. Angående J:s
uppsåt uttalade HD följande.

”Skadornas art och det sätt på vilket de tillfogats C visar att J vid huggen
i vart fall varit helt likgiltig för om C skulle dö eller ej. J kan därför inte
undgå ansvar för uppsåtligt dödande.” 

NJA 1992 s. 210
Åtalet gällde grov misshandel. En ung man, F, som var på väg hem från en
fest passerade ett ungdomsgäng. I samband med detta kastade F en flaska i
marken. Två ungdomar och började då förfölja F och hann upp honom efter
ett par kvarter där han fick motta flera slag. F lyckades komma loss och
sprang sin väg. Efter cirka trettio meter hann den ena av ungdomarna, M,
upp F och måttade ytterligare slag mot F. F hade vid detta laget fått upp en
tapetkniv som han burit i bröstfickan på sin jacka och viftade med kniven
framför M varvid denne fick dels ett cirka 7 cm långt blödande sår över
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tinningen, ett 6 cm långt blödande sår över kinden och ett 2-3 cm långt sår
över halsen samt skärskador på sin jeansjacka. 

”Av F:s egna uppgifter framgår att han ansåg sig vara i en mycket trängd
situation då han blev angripen ånyo på Köpmansgatan. Hur
knivskärningen närmare tillgått är i viss mån oklart. Utredningen visar
emellertid att han i detta skede måste ha träffat M flera gånger med
tapetkniven, låt vara att själva kroppsskadorna kan ha orsakats av ett enda
knivsnitt. Anförda omständigheter visar att F då var helt likgiltig för om
han skulle komma att träffa M med kniven och tillfoga honom sådana
skador som angetts i gärningsbeskrivningen. Därmed har F uppsåtligen
tillfogat M skadorna.”

NJA 1994 s. 614 
Åtalet gällde försök till grov misshandel. En HIV-positiv man hade
oskyddade samlag med en kvinna och utsatte henne därmed för risken att
smittas. Uppsåtsfrågan var inte föremål för HD:s prövning. I ett yttrande av
JustR Lind, vilket ytterligare tre av HD:s ledamöter instämde i togs frågan
likväl upp. Lind framhöll att HD under senare år i fråga om våldsbrott
tillämpat det eventuella uppsåtet, så att domstolen vid prövning av det andra
ledet ställt sig frågan om gärningsmannen varit helt likgiltig för effekten av
det handlande som läggs honom till last.  

NJA 1995 s. 119
Åtalet gällde grov misshandel genom överföring av HIV-smitta. Åtalet
omfattade oskyddade samlag med fem olika kvinnor varav två hade smittats
med HIV-virus. Den tilltalade ansågs inte haft direkt eller indirekt uppsåt att
skada kvinnorna. Han uppsåt prövades utifrån det hypotetiska provet.

”Vid nu angivna omständigheter måste J ha varit medveten om sin HIV-
infektion när han hade samlag med målsägandena. Han måste också ha
haft klart för sig hur allvarlig en smittöverföring skulle vara för dem. J
har trots detta inte använt kondom. Med hänsyn härtill och med
beaktande av omständigheterna i övrigt finner HD att J har handlat med
ett sådant mått av hänsynslöshet gentemot målsägandena att det måste
hållas för visst att han inte skulle ha avhållit sig från att genomföra
samlagen även om han vetat att risken för smittöverföring skulle
förverkligas.”

För ovanlighetens skull valde HD att använda sig av det hypotetiska provet
vid en fällande dom.

NJA 1996 s. 27
Det så kallade Stureplansmålet. Två personer G och F var åtalade för i första
hand medhjälp till mord i fyra fall och medhjälp till försök till mord i fem
fall. I HD gällde frågan om de två kunde anses ha handlat med uppsåt. De
båda hade under den aktuella natten på olika sätt bistått personen T med
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transport för att hämta en automatkarbin och rekognosering kring
nattklubben Sturecompagniet. När T befann sig framför entrén till
nattklubben i sällskap med G och F  öppnade han eld och dödade fyra
personer samt skadade fem allvarligt. 
   HD fann att de båda vare sig hade direkt eller indirekt uppsåt. Deras
uppsåt prövades utifrån det hypotetiska provet. HD konstaterade att det
förelåg en betydande risk för att T skulle komma att skjuta mot människor.
G och F insåg denna risk. Det var mycket sannolikt att situationen skulle
utveckla sig på detta vis. Om T skulle skjuta mot vakterna var det en
praktiskt taget oundviklig följd att människor skulle skadas och dö.
Angående dessa omständigheters betydelse för utfallet av det hypotetiska
provet uttalade HD följande. 

”Trots att dessa förhållanden med styrka talar för att särskilt  M men även
F skulle ha handlat som han gjorde, även om han varit säker på att T
skulle skjuta mot människor, kan vad som förekommit inte anses utgöra
tillräcklig grund för att med säkerhet fastslå att någon av dem under alla
förhållanden skulle ha handlat som han gjorde. Det är alltså inte styrkt att
någon av dem haft eventuellt uppsåt i förhållande till T:s åtgärd att
skjuta.”

 

NJA 1996 s. 93
Fråga om eventuellt uppsåt vid förberedelse. HD uttalade att vid
förberedelse måste uppsåt anses föreligga om gärningsmannen inser att det
är möjligt att hans fortsatta handlande kan leda till att en viss effekt inträder
och det måste hållas för visst att han skulle handla på detta sätt även om han
var säker på att effekten skulle inträda, eller om han i allt fall var helt
likgiltig för om effekten skulle inträda eller ej. HD uttalade vidare att ett
hypotetiskt prov blir således avgörande för om eventuellt uppsåt föreligger. 

NJA 2002 s. 449
Åtalet gällde bland annat försök till grov misshandel. En polispatrull stod
placerad utmed en väg för att stoppa en misstänkt rattfyllerist. En polisbil
stod snett över vägen och spärrade av körfältet så när som på en liten lucka.
I denna lucka ställde sig en av polismännen. När den misstänkta bilen
närmade sig gjorde polismannen stopptecken och signalerade med en
ficklampa med fast rött sken. Istället för att följa uppmaningen och stanna
ökade föraren hastigheten och styrde mot utrymmet mellan polisbilen och
vägkanten där polismannen stod. Polismannen fick kasta sig åt sidan och
bilen passerade genom utrymmet i förhållandevis hög fart. Polisbilarna tog
upp förföljandet och efter ett par kilometer körde den förföljda bilen av
vägen och in i ett träd. Frågan gällde om föraren av bilen gjort sig skyldig
till försök till grov misshandel. 
   I tingsrätten sade sig den tilltalade, till följd av berusning inte ha något
minne av körningen. Tingsrätten konstaterade utan att utveckla det närmare
att föraren genom sitt körsätt visat sig helt likgiltig till om han körde på
polismannen. Därmed ansåg tingsrätten det styrkt att den tilltalade haft
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uppsåt att skada polismannen och dömde honom för försök till grov
misshandel. 
   I hovrätten ändrade den tilltalade sina uppgifter och sade sig nu ha en
tydligare minnesbild av förloppet och uppgav i korta drag följande. När han
närmade sig platsen där polispatrullen spärrat av vägen såg han att det fanns
ett utrymme att passera genom. Polismannen stod inte i luckan. När han
passerade körde han ner en bit i dikesrenen, någon fara för att polismannen
skulle komma till skada förelåg inte. Någon sådan avsikt sade han sig inte
heller ha haft. 
   Med hänvisning till den kraftiga berusning som det tilltalade haft vid
tillfället för körningen bortsåg hovrätten i stort sett från dennes uppgifter.
Hovrätten fann likväl att det inte fanns något som talade för att den tilltalade
haft för avsikt att skada polismannen. 
   Först utförde hovrätten det hypotetiska provet. I första ledet ansåg man  att
den tilltalade måste ha insett att effekten varit i hög grad sannolik. I det
andra ledet sade man sig inte med tillräcklig säkerhet kunna slå fast att den
tilltalade skulle ha handlat som han gjorde om han varit säker på att
polismannen skulle komma till skada. Som grund för detta angavs att den
tilltalade inte var straffad för våldsbrott tidigare. Det betydde enligt
hovrätten att med tillämpning av de traditionella uppsåtsformerna så kunde
uppsåt inte anses föreligga.   
   Hovrätten stannade dock inte vid detta utan fortsatte med att handlandet
trots utfallet av det hypotetiska provet ändå kunde vara att bedöma som
uppsåtligt brott. Resonemanget grundades på att den tilltalade måste ha
insett att en alldeles övervägande sannolikhet förelåg för att polismannen
skulle komma till skada. Även en sådan gärning borde enligt hovrätten
betecknas som uppsåtlig. Med hänvisning till den alldeles övervägande
sannolikheten för effektens inträde fann man åtalet styrkt. 
   I HD vidhöll den tilltalade sina uppgifter. HD började med att konstatera
att vare sig direkt eller indirekt uppsåt förelåg. Därefter gick man över till att
pröva om ”någon form av eventuellt uppsåt” förelåg. Man inledde
prövningen med en diskussion om förhållandet mellan det hypotetiska
eventuella uppsåtet och likgiltighetsuppsåtet. 
   Med hänvisning till det ovan refererade NJA 1996 s.93 uttalade HD att
likgiltighetsuppsåtet ibland betraktas som en variant av det hypotetiska
eventuella uppsåtet men att skillnaden i själva verket var avsevärd. I fall där
sannolikheten för effektens inträde är hög ansåg man att likgiltigheten inte
hade någon självständig funktion. Redan av det faktum att den tilltalade
handlat med vetskap om risken går det att dra slutsatsen att denne var
likgiltig. Annorlunda förhåller det sig i fall där sannolikheten inte kunde
betecknas som mycket hög men ändå som avsevärd. HD fann det tveksamt
att man i en sådant fall kunde dömas för uppsåtligt brott enbart grundat på
insikten om sannolikheten för effekten. Om det däremot framgick av
omständigheterna vid själva gärningen att gärningsmannen förhållit sig
likgiltig inför effekten kunde läget dock vara annorlunda. 
    HD konstaterade att det förelåg en avsevärd risk för att polismannen
skulle komma till skada och den tilltalade måste ha insett detta. Genom sitt
sätt att köra hade denne visat sig likgiltig inför risken att polismannen skulle
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komma att skadas. Därmed skulle åtalet för försök till grov misshandel
bifallas. 
   Det var inte en enig rätt som fällde den tilltalade. Tre ledamöter hade
avvikande meningar. Två JustR ville fälla föraren med tillämpning av ett
rent sannolikhetsuppsåt och hävdade att effekten för den tilltalade framstått
som i hög grad trolig och att denne tagit i beräkning att effekten skulle
inträda. Ett JustR tillämpade det hypotetiska eventuella uppsåtet och fann
det inte styrkt genom det hypotetiska provet att föraren handlat med uppsåt.

5.3 Något om uppsåtsfrågor i underrätterna

De ovan refererade fallen är alla HD-avgörande. Denna praxis genomslag
(eller frånvaro av genomslag) i  underrätterna har varit föremål för en
omfattande studie. Cavallin har i sin avhandling granskat hur
uppsåtsbegreppet behandlas och formuleras i främst tingsrätterna. I hans
studie av hur uppsåtet formuleras i fall med uppsåtligt dödande drar han
slutsatsen att det hypotetiska eventuella uppsåtet används i mycket liten
utsträckning när det gäller fullbordat uppsåtligt dödande. Istället är det
vanliga att domstolarna vid fällande dom använder sig av det som Cavallin
kallar för gärningsuppsåt.53 Som exempel på gärningsuppsåt anför han
NJA 1977 s. 630, NJA 1985 s. 757 och NJA 1996 s. 509.54 
   Det hypotetiska eventuella uppsåtet används dock enligt Cavallin i
tämligen stor utsträckning vid misshandel och försök till uppsåtligt dödande.
Det hypotetiska eventuella uppsåtet används även i stor utsträckning
negativt formulerat, det vill säga då formuleringen används för inte bifalla
åtalet.55

5.4  Slutsatser av uppsåt i praxis 

Utvecklingen av det svenska uppsåtsbegreppet under senare delen av 1900-
talet har som framgår inte varit helt entydigt. Sedan NJA 1959 s. 63 har det
hypotetiska eventuella uppsåtet varit gällande svensk rätt. Rättsläget
bekräftades ytterligare genom NJA 1980 s. 514. Båda gångerna har ett
sannolikhetsuppsåt avisats. I denna del är praxis tydlig och okomplicerad.    
   Under en lång period använde sig HD av den klassiska formuleringen av
det hypotetiska eventuella uppsåtet endast i fall där prövning ledde fram till
en frikännande dom. Vid fällande dom har det istället lagts vikt vid om
gärningsmannen varit helt likgiltig inför effekten eller inte.56  
   Frågan är vilka slutsatser man kan dra av de fall där gärningsmannens
likgiltighet har tillmätts betydelse. Till en början kan konstateras att i flera
av fallen har det inte gjorts någon uttalad prövning i två led. Gemensamt för
flera av dessa är att det rört sig om gärningar där sannolikheten för effekten

                                                
53 Cavallin, s. 743. 
54 A.a. s. 610.
55 A.a. s. 741 f.
56 SOU 1996:185 s. 97. 
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har bedömts som hög. Det skulle kunna tolkas som om HD velat ge
utrymme för en rättsutveckling bort från det traditionella hypotetiska
uppsåtet. Mot detta står yttrandena i NJA 1994 s. 614 och kanske framför
allt NJA 1996 s. 93 där man i alla fall enligt Straffansvarsutredningen satt
likhetstecken mellan likgiltighetsuppsåtet och det hypotetiska eventuella
uppsåtet.57 Jag återkommer med en grundligare analys av dessa
likgiltighetsfall under 7.2.3. 
   Även det nyligen avgjorda NJA 2002 s. 449 kommer jag att återkomma
till. Redan här kan jag dock konstatera att det numera finns anledning att på
allvar ifrågasätta om det hypotetiska eventuella uppsåtets utgör den lägre
gränsen för uppsåt i svensk rätt. Det som under 1980- och 1990-talen tycktes
vara ett antal motsägelsefulla domar och uttalanden rörande
likgiltighetsuppsåtet har enligt min mening fått ett visst klargörande genom
NJA 2002 s. 449. Om det föreligger en avsevärd risk för effektens inträde,
och om gärningsmannen förhåller sig likgiltig inför den risken, då kan denne
dömas för uppsåtligt brott. 
   Frågan är vilken betydelse man skall ge avgörandet? Man kan självfallet
ifrågasätta det på den grund att HD:s ledamöter var långt ifrån eniga. Man
bör dock betänka att två av dissidenterna ville, genom att tillämpa ett rent
sannolikhetsuppsåt enligt mitt sätt att se det, gå ett steg längre än de två
ledamöter som formulerade domen.  Endast en av ledamöterna höll fast vid
det traditionella hypotetiska eventuella uppsåtet. 
   Jag drar därför slutsatsen att det numera finns, beroende av sannolikheten
för effektens inträde, två lägre gränser för uppsåt. I fall där risken för
effektens inträde för gärningsmannen framstått som mindre än avsevärd
gäller fortfarande det hypotetiska eventuella uppsåtet. I fall där risken för
effektens inträde är avsevärd eller troligare gäller en form av
likgiltighetsuppsåt där både sannolikheten för effektens inträde och den
tilltalades attityd tillmäts betydelse.  

                                                
57 A.a. s. 98.
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6. Bevisning 

6.1 Allmänt om bevisning

Domen i ett mål skall grundas på en rättsregel.58 En rättsregel består av
rekvisit. De omständigheter som är av omedelbar betydelse för utgången i
målet är rättsfakta. Bevisningen i ett mål tar ytterst sikte på att uppfylla
beviskravet för det som är av omedelbar betydelse för utgången. Temat för
bevisningen är således i sista hand ett rättsfakta. Bevistemat bygger på
bevisfakta. Ett bevisfaktum tillåter slutsatser om bevistemat grundat på
erfarenhetssatser. Vad som blir bevistemat i det enskilda fallet bestäms av
innehållet i de materiella rättsreglerna.
   Ett bevisfaktum kan ensamt utan andra bevisfakta visa på förekomsten av
ett rättsfaktum. Ett bevisfaktum kan även vara samverkande med andra
bevisfakta i den mening att flera, av varandra oberoende bevisfaktum
tillsammans visar på förekomsten av ett rättsfaktum. Ett bevisfaktum kan
slutligen vara en del i en kedjebevisning där varje led utom det första och
sista är såväl bevistema för det närmast föregående som bevisfaktum för det
närmast efterföljande led.59

   De erfarenhetssatser som ligger till grund för slutsatser om bevistemat är
hypoteser om förhållandet mellan två omständigheter. Man brukar skilja på
statistiska och kausala erfarenhetssatser.60 En kausal erfarenhetssats säger
oss att om en människa halshuggs så dör hon. En statistisk erfarenhetssats
säger oss att X procent vanerökare får lungcancer. Den statistiska
erfarenhetssatsen ger en ofullständig kunskap i den bemärkelse att enbart det
faktum att någon är vanerökare inte är tillräckligt för att dra slutsatsen att
denne kommer att drabbas av lungcancer. Kunskapen säger bara hur det
brukar förhålla sig i allmänhet. Den kausala erfarenhetssatsen ger oss
däremot fullständig kunskap genom att vi utifrån det faktum att någon har
halshuggits, med säkerhet kan dra slutsatsen att denne är död.61 
   Bevisningen ser naturligtvis olika ut beroende på bevistemat. Av
35 kap. 1§ 1 st RB framgår att rätten efter samvetsgrann prövning av allt
som förekommit, skall avgöra vad som i målet är bevisat. Detta är principen
om fri bevisprövning. Av 35 kap. 1§ 1 st RB och principen om fri
bevisprövning följer att det är rätten som avgör värdet på den framlagda
bevisningen. 
   Även om det råder fri bevisprövning betyder det inte att rätten kan grunda
en dom på vilka omständigheter som helst. Det brukar hävdas att det finns
ett kunskapsteoretiskt krav på bevisvärderingen. Rätten skall genom
bevisvärdering utreda vad som faktiskt har inträffat. Det betyder att de
omständigheter som läggs till grund för domen måste säga något det som

                                                
58 Ekelöf, Per Olof. Boman, Robert. Rättegång. Fjärde häftet (Härefter Ekelöf IV), s. 11.
59 Ekelöf IV, s. 16, 141 f.
60 Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor (Härefter Lindell I), s. 219 ff.
61 Klami m.fl. s. 392 f.
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faktiskt har inträffat. Det är detta som brukar benämnas det
kunskapsteoretiska kravet.62 Ekelöf beskriver det som att bevisvärdering
skall grunda sig på generella verklighetssammanhang.63

6.2 Bevisbörda och andra bördor  

Om utredningen i ett mål vore fullständig och uttömmande så behövdes
ingen bevisbörda. Full visshet är dock inte möjlig. Trots det måste rätten ta
ställning, enligt 30 kap. 1§ RB skall saken avgöras genom dom. Det innebär
att rätten alltid måste laborera med en viss grad av osäkerhet. Bevisbördans
placering avgör vem som bär risken för den eventuella osäkerheten. Den
som har bevisbördan för ett rättsfaktum bär risken för att det utifrån
processmaterialet inte går att klarlägga hur det förhåller sig.64 När det gäller
dispositiva tvistemål är bevisbördeproblematiken föremål för en omfattande
teoribildning. I brottmål förhåller det sig dock annorlunda. 
   Av 1§ 3st 1 kap. RF följer att Sverige är en rättsstat. En rättsstat förutsätter
en viss grad av rättssäkerhet. En av de mest centrala
rättssäkerhetsprinciperna är in dubio pro reo. Av denna princip anses det
motsatsvis följa att åklagaren har bevisbördan för samtliga relevanta
omständigheter.65 Det innebär att åklagaren har att bevisa att den tilltalades
handlande uppfyller alla de objektiva och subjektiva rekvisit som krävs
enligt det straffbud som är aktuellt. Åklagaren skall i förekommande fall
också kunna visa på frånvaro av grund för ansvarsfrihet.66 Även EMRK art
6 2 mom är av betydelse: den som blivit anklagad för brott skall betraktas
som oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställts. Något uttryckligt
lagstöd finns inte, vare sig för in dubio pro reo-principen eller åklagarens
bevisbörda. 
   Även om åklagaren har den fulla bevisbördan har det i doktrinen hävdats
att det finns olika typer av bördor som vilar på den tilltalade. Ekelöf
använder sig av begreppet falsk bevisbörda. Det betyder att den tilltalade har
bevisbördan för omständigheter som styrker ett alternativt påstående när
åklagaren anses ha uppfyllt beviskravet för den påstådda gärningen.67 
   Bolding förklarar samma företeelse med att beviskravet är detsamma som
bevisbördepunkten. Det betyder att när åklagarens bevisning uppnår
beviskravet passeras bevisbördepunkten och bevisbördan går över på den
tilltalade.68

   Diesen menar att de bördor som kan tyckas åvila den tilltalade är nära
förknippade med åklagarens och rättens primära respektive sekundära
utredningsansvar.69 Vissa åtgärder och uppgifter från den tilltalade kan öka
                                                
62 Jfr. Westberg, Förklaringsbörda och knölargument i brottmål (Härefter Westberg II),     s.
886.
63 Ekelöf, Om värdering av struktural bevisning. s. 22.
64 Bolding,  s 95 f.
65 Ekelöf IV, s. 113.
66 SOU 1996:185 s. 367.
67 Ekelöf IV, s. 116.
68 Bolding, s. 99.
69 Diesen, s. 487.
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eller minska åklagarens utredningsplikt. Bördan för att utredning om rimliga
friande alternativ inte är införd i målet ligger ändå uteslutande på
åklagaren.70 Men det kan finnas friande omständigheter som trots utredning
inte framstår som rimliga Här kan den tilltalade kan ha informations- och
konkretiseringsbörda för omständigheter som hade möjliggjort en mer
omfattande utredning och på så vis ökat åklagarens utredningsplikt.71 Enligt
Diesen tycks det på så vis vila en viss grad av förklaringsbörda på den
tilltalade. Det betyder att om den tilltalade underlåter att förklara en för
honom graverande omständighet så kan underlåtenheten vara honom till
nackdel genom att rätten inte får underlag att bygga en alternativ hypotes på
som alternativ till åklagarens gärningspåstående.72  
   Westberg menar att det förekommer att den tilltalades underlåtenhet att
bemöta en för honom graverande uppgift ges ett positivt bevisvärde.73 Något
direkt förbud mot detta finns inte. Tvärtom kan principen om fri
bevisprövning i 35 kap. 1§ RB och bevisvärdet av parts passivitet i
35 kap. 4 § RB tolkas som ett visst stöd för en sådan slutsats. Enligt
Westberg bör man dock vara mycket försiktig med den typen av slutsatser.74

   Både 35 kap. 1§ RB och 35 kap. 4§ RB gäller dispositiva och indispositiva
tvistemål såväl som brottmål. Om en part i exempelvis ett dispositivt
tvistemål vägrar att besvara en fråga om ett sakförhållande som han måste
känna till utgör detta ett bevisfaktum för att motpartens påstående om
förhållandet är riktigt. Härmed är inte sagt att den sistnämndes påstående
nödvändigtvis utgör ett tillräckligt starkt bevis. I indispositiva mål måste en
större försiktighet iakttas när parts passivitet tillmäts bevisverkan – och i
brottmål gäller detta i ännu högre grad.75 
   För att den tilltalades ovilja eller oförmåga att bemöta en graverande
omständighet skall kunna tillmätas något positivt bevisvärde överhuvudtaget
så måste det enligt Westberg uppfylla det kunskapsteoretiska kravet. Det
måste således finnas ett orsakssamband mellan det uteblivna eller
misslyckade bemötandet och åklagarens gärningsbeskrivning. Ett sådant
orsakssamband kan enligt Westberg etableras endast i vissa mycket
specifika situationer.76   
   

                                                
70 A.a. s. 499.
71 A.a, s. 490 f.
72 A.a, s. 492 f. 
73 Se det av Westerberg kommenterade Målnr: B 423/92 från Hovrätten över Skåne och
Blekinge.
74 Westberg II, s. 886.
75 Ekelöf IV, s. 24.
76 Westberg II, s. 886 f.
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6.3 Beviskravet

6.3.1 Bortom rimligt tvivel

En fråga som är nära förknippad med vem som har bevisbördan är hur högt
beviskravet är. Beviskravet är miniminivån på bevisningens styrka, för att
ett visst rättsfaktum skall läggas till grund för domen.77 Beviskravet i
brottmål är inte uttryckt i lag. I 35 kap. 1§ RB sägs att rätten skall pröva vad
i målet är bevisat. Någon närmare vägledning om bevisningens styrka ges
icke. Hur hög sannolikhet krävs då för att ett rättsfaktum skall anses bevisat?
Eller omvänt hur mycket tvivel angående existensen av ett rättsfaktum kan
rätten acceptera och ändå anse det som bevisat?
   Beviskravet formuleras ofta som bortom rimligt tvivel. Formuleringen är
lånad från det angloamerikanska beyond reasonable doubt.78 Uttrycket
definierades och preciserades av Lord Denning i Miller v. Minister of
Pension 1947. Vad gäller graden av sannolikhet uttalar Lord Denning
följande: 

“It need not reach certainty, but it must carry a high degree of probability.
Proof beyond reasonable doubt does not mean proof beyond a shadow of
a doubt. The law would fail to protect the community if it admitted
fanciful possibilities to deflect the course of justice. If the evidence is so
strong against a man as to leave only a remote possibility in his favour
which can be dismissed with the sentence “of course it is possible, but
not in the least probable,” the case is proved beyond reasonable doubt,
but nothing short of that will suffice.”

I NJA 1980 s. 725 använde sig HD av för första gången av formuleringen
bortom rimligt tvivel. Målet gällde två män, A och L, som var åtalade för
våldtäkt av två flickor. I HD gick uppgifterna isär om vad som hänt. HD:s
majoritet uttalade följande:

”Det kan visserligen inte sägas vara ett orimligt antagande att
händelseförloppet i avgörande delar utspelat sig så som flickorna gjort
gällande i HD. Det är dock självfallet inte tillräckligt för en fällande dom.
Inte heller räcker det att flickornas berättelse förtjänar tilltro framför
männens. För att A eller L skall kunna dömas för att ha tilltvingat sig
sexuellt umgänge med någon av flickorna måste det vara ställt utom
rimligt tvivel att han gjort sig skyldig härtill. Det måste anses föreligga
betydande utrymme för sådant tvivel med avseende på A och detta än
mer beträffande L.”

HD friade de båda männen. Flickornas berättelse var inte orimlig, den
ansågs till och med som mer sannolik än de tilltalade männens. Ändå kunde

                                                
77 Diesen, s. 502.
78 A.a. s. 514.
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det inte anses som ställt utom rimligt tvivel. Anledning var att det fanns
alternativa hypoteser till åklagarens gärningspåstående som inte kunde
avfärdas. L hävdade att samlaget skett frivilligt, A förnekade att han haft
samlag med någon av flickorna överhuvudtaget. HD uttalade att A:s
uppgifter om att något samlag inte ägt rum inte var trovärdiga. Men det
betydde dock inte att det därmed var flickornas uppgifter som skulle läggas
till grund för bedömningen. HD ställde istället upp en egen alternativ
hypotes. Samlaget mellan A och den ena av flickorna kunde ha skett
frivilligt. Detta var en  hypotes som inte framförts av försvaret och som inte
stämde överens med dess tema, att inget samlag ägt rum. Denna tredje
hypotes prövades ex officio. HD fann att det fanns omständigheter i målet
som kunde tala för ett sådant tema. Styrkan i den tredje hypotes var sådan att
det fanns ett rimligt tvivel angående åklagarens tema, därmed kunde detta
inte ses som ställt utom rimligt tvivel. 
   HD använde sig av en prövningsmodell där tänkbara friande förklaringar
ställdes mot åklagarens gärningspåstående. Beviskravet ”ställt utom rimligt
tvivel” kan därmed utifrån denna prövningsmodell definieras som frånvaro
av tänkbara alternativa hypoteser.79 
   Men vad är en alternativ hypotes och vilken grad av sannolikhet skall den
ha? Lord Denning framhöll att bortom rimligt tvivel inte betydde bortom
varje tvivel. Om en alternativ hypotes visserligen är möjlig men inte det
minsta trolig så är huvudtemat ställt utom rimligt tvivel. Det finns således
ett rimlighetskrav för den alternativa hypotesen. Den kan inte bygga på
renodlad skepticism eller enbart spekulationer. Hypotesen måste var rimlig,
både i förhållande till fakta i målet och allmänna erfarenhetssatser 80 Om en
annan än åklagarens förklaring till förekomsten av bevisfakta framstår som
rationell i förhållande till fakta i målet och allmänna erfarenhetssatser, då är
tvivlet rimligt och åtalet skall inte bifallas. 

6.3.2 Ett konstant eller differentierat beviskrav?

Vad är det då som skall bevisas bortom rimligt tvivel? Här och var i
litteraturen stöter man på påstående om att beviskravet skulle vara beroende
av ett antal omständigheter.81

   En av de omständigheter som skulle kunna tala för en sänkning av
beviskravet är bevissvårigheter. I NJA 1982 s. 525 gällde åtalet stämpling
till grovt narkotikabrott. Angående beviskravet uttalade HD följande: 

”Vid prövningen av frågan, om NN gjort sig skyldig till vad som nu lagts
honom till last, måste kraven på den föreliggande bevisningens styrka –
utan avseende på de speciella bevissvårigheter som erfarenhetsmässigt
ofta föreligger i mål om ansvar för grov narkotikabrottslighet – ställas
lika högt som när det gäller ansvar för annan grov brottslighet.”

                                                
79 A.a. s. 588. 
80 A.a. s. 514.
81 Bolding, s. 111. Jfr Fitger, s. 240. Ekelöf IV, s. 117.
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Något utrymme för att sänka beviskravet på grund av bevissvårigheter tycks
inte föreligga, i vart fall inte vad gäller frågor om gärningsmannaskap eller
bärande objektiva rekvisit. 
   En annan av de omständigheter som brukar nämnas bland dem som skulle
kunna påverkar beviskravet är brottets svårighetsgrad. I NJA 1990 s. 555
gällde åtalet grovt rattfylleri. Den tilltalade hade av en polis på väg från
arbetet påträffats vid sin bil vid ettiden på natten. Bilen hade av allt att döma
körts av vägen och kolliderat med en lyktstolpe. Den tilltalade greps
misstänkt för rattfylleri. Blodprovet som togs klockan 01.47 angav en
alkoholkoncentration som uppgick till minst 2,47 promille. På fråga från
polismannen hade den tilltalade uppgivit att det var han som kört bilen. HD
gjorde en ingående prövning av åklagarens tema i förhållande till andra
alternativa händelseförlopp och fann att åtalet inte kunde bifallas.

”Vid övervägande av vad som sålunda upptagits finner HD inte
utredningen med sådan styrka utesluta andra tänkbara händelseförlopp än
att NN själv kört bilen att det blivit ställt utom rimligt tvivel att han gjort
sig skyldig till brott i enlighet med åtalet. Detta skall alltså ogillas.”

Slutsatsen är att HD upprätthåller det höga beviskravet även för andra brott
än de grövsta. Hur det förhåller sig med brotten i svårighetsgrad under grovt
rattfylleri är oklart, vad jag vet saknas praxis. Som jag ser det finns dock
inget som talar för att beviskravet skulle formuleras annorlunda när det
gäller lindrigare brott.
   Som bekant har åklagaren bevisbördan för samtliga relevanta
omständigheter. För vissa omständigheter kan det dock finnas en viss lättnad
av beviskravet. Ett sådant exempel är angivandet av gärningens identitet. I
NJA 1991 s. 83 var en man åtalad för ett flertal fall av våldtäkt och
misshandel av sin sambo. Gärningarna hade begåtts under en period som
sträckte sig över ett antal år. Den tilltalade fälldes trots att
gärningsbeskrivning inte angav tidpunkt och plats för samtliga fall som
lades till grund för domen. I ett tillägg till domen uttalade JustR Nyström
följande apropå gärningsbeskrivningens precision och utredningssvårigheter
av våldsbrott mellan närstående.

”Normalt bör fordras att sådana yttre omständigheter som tid och plats
för den brottsliga gärningen blir preciserade och utredda. Ibland måste
man dock på grund av sådana utredningssvårigheter som här förut har
berörts godta att omständigheter av detta slag lämnas i viss mån öppna.
Kan det styrkas att en viss brottslig gärning har blivit begången bör det
alltså inte ses som något absolut hinder mot en fällande dom att tid och
plats för gärningen inte har kunnat anges exakt utan endast inom vissa
ramar. På motsvarande sätt bör åtal för en serie brottsliga gärningar av
närmare angivet innehåll kunna bifallas utan att det blir till fullo utrett när
och var de olika gärningarna har ägt rum.”

Praxis framstår som entydig. Beviskravet tycks vara konstant, möjligen med
undantag för gärningsbeskrivningens precision i vissa speciella fall.
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Slutsatsen av ovan är att åklagaren har bevisbördan för samtliga relevanta
omständigheter, beviskravet som skall uppnås är bortom rimligt tvivel. 

6.4 Bevisvärdering 

6.4.1 Bevisning som uppfyller det kunskapsteoretiska kravet

Som jag tidigare redogjort för så finns det ett kunskapsteoretiskt krav på
bevisningen. Bevisningen får ett värde först när man kunnat konstatera ett
förhållande mellan bevisfakta och rättsfakta. Det måste finnas ett
orsakssamband mellan bevisning och rättsfaktum.82

   Det råder dock delade meningar om hur förhållandet mellan bevisning och
rättsfakta egentligen ser ut. Ekelöf benämner bevisning som står i ett direkt
förhållande till temat som kausal.83 Han har beskrivit förhållandet mellan
bevisning och rättsfakta som att bevisningen skall utgöra ett spår eller
verkning av rättsfaktumet. Vid bevisvärderingen skulle det avgörande vara
hur säkert det är att bevistemat var en nödvändig förutsättning för beviset.84  

   Lindell och bland annat Bolding fokuserar å sin sida på hur sannolikt
bevistemat är givet beviset. Alltså inte i första hand sannolikheten för att
bevisfaktumet bevisar temat utan tvärtom – hur sannolikt är det att den
föreliggande bevisningen givit just bevistemat?85

   Ekelöfs uppfattning brukar benämnas som värdemetoden. Den uppfattning
som Lindell med flera företräder brukar kallas temametoden. 

6.4.1.1 Värdemetoden
Som framgår av ovan utgår värdemetoden ifrån sannolikheten för att temat
orsakat bevisen. Bevisvärdet bestäms av sannolikheten för att det föreligger
ett kausalt samband mellan bevisfaktumet och bevistemat. Sannolikheten för
kausalitet bedöms i förhållande till kvarstående osäkerhet.
   Sannolikheten för kausalitet korresponderar enligt värdemetoden med
osannolikheten för detsamma. Om det hade varit möjligt att fastställa
bevisvärdet av ett visst bevisfaktum till 75 procent är slutsatsen enligt
värdemetoden att det är till 25 procent osäkerhet.86 Det betyder att brister i
bevisning som anförts till stöd för temat inte kan läggas till grund för
slutsatser om temats motsats. Brister i bevisning av temat gör temat mindre
sannolikt men det betyder inte att temats motsats blir mer sannolikt.87 
   Ytterligare en följd av att bevisvärderingen sker utifrån sannolikheten för
att bevistemat orsakat bevisen är enligt Bolding att den så kallade

                                                
82 Westberg II, s. 887.
83 Ekelöf, Om värdering av struktural bevisning. s. 22.
84 A. st. s. 22.
85 Lindell I. s. 145.
86 Ekelöf, Kommentarer till diskussionen kring bevisvärdesmodellen och temamodellen.  s.
56. 
87 Lindell, Temametoden och värdemetoden vid juridisk bevisvärdering. s. 11.
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ursprungssannolikheten ges liten betydelse.88 Ursprungssannolikhet är
sannolikheten för bevistemat innan någon bevisning upptagits, alternativt
innan ett aktuellt bevis beaktats. Hög ursprungssannolikhet betyder således
att en sådan företeelse som temat är vanlig under de aktuella
omständigheterna. Grunden för ursprungssannolikheten är därmed en
statistisk erfarenhetssats. Denna erfarenhetssats är antingen grundad på olika
typer av tidigare undersökningar eller på allmän livserfarenhet.89 Det som
kan skapa problem är när erfarenhetssatser grundar sig på generaliseringar
som endast vagt har stöd i empirisk erfarenhet. En sådan erfarenhetssats kan
vara farligt nära en fördom.90    
   Diesen anför ett exempel där en missbrukare av heroin är åtalad för stöld.
Om man utgår från att heroinister stjäl för att finansiera sitt missbruk finns
en ursprungssannolikhet för att även den åtalade gör detta. Den bevisning
som åklagaren skall prestera för att uppfylla beviskravet blir enligt Diesen
mindre än vad som skulle varit fallet om ingen hänsyn tagits till allmän
erfarenhet av heroinisters missbruksfinansiering.91 

6.4.1.2 Temametoden
Hur ser då sambandet mellan bevis och bevistema ut om man utgår från
bevisfaktumen och prövar sannolikheten för att de givit temat? Något uttalat
kausalitetskrav tycks inte finnas. Om man utifrån värdemetoden prövar om
bevisen räcker för att bevisa temat så prövar man enligt temametoden om
förekomsten av bevis beror på att temat föreligger eller om det finns en
annan alternativ förklaring till bevisens existens.92 
   Temametoden utgår ifrån ett frekvensresonemang rörande temats
vanlighet i en viss population givet vissa omständigheter. Slutsatser om
temats vanlighet får dras av allmän livserfarenhet eller i förekommande fall
av statistik. Om slutsatsen är att temat förekommer i till exempel tre fall av
tio så föreligger det inte i sju fall av tio. Här skiljer sig temametoden ifrån
värdemetoden. Utifrån värdemetoden kunde man inte dra några slutsatser
om temats motsats, det är det dock möjligt att göra enligt temametoden.
Temametoden laborerar således med ett tvåsidigt sannolikhetsbegrepp
medan man enligt värdemetoden använder sig av ett ensidigt. 
   Kritik har riktats mot temametoden för att ursprungssannolikheten riskerar
att få allt för stor betydelse.93 Jag har ovan pekat på faran med detta. Det
tycks vara så att frekvensresonemanget i temametoden förutsätter att
bevistemat godtas med en viss grad av ursprungssannolikhet. Om detta i sin
tur påverkar bevisvärdet låter jag dock vara osagt.

                                                
88 Bolding. s. 75.
89 Ekelöf IV s. 129.
90 Lindell I s. 222 f.
91 Diesen, s. 393. 
92 A.a. s. 391.
93 Ekelöf, Kommentar till diskussionen kring bevisvärdemodellen och temametoden. s. 57.
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6.4.2 Bevisning som inte uppfyller det kunskapsteoretiska
kravet

När jag ovan nämnt att det finns ett kunskapsteoretiskt krav på bevisningen
skall det inte tolkas som att all bevisning verkligen uppfyller detta krav.
Även bevisning som inte har orsakssamband med temat eller ett rättsfakta
kan påverka bevisningens styrka. Ibland kan bevisningens styrka öka (eller
för den delen minska) genom att det visas upp en bakgrund eller struktur
som i sig inte står i ett orsakssamband  till bevistemat men som ändå kan
hjälpa till att göra det förklarligt eller förståeligt. Denna typ av bevisning
brukar kallas för struktural.94

   Struktural bevisning kan ses som en form av indiciebevisning. Det är dock
inte fråga om någon kedjebevisning som leder fram till temat. Istället verkar
bevisningen tillsammans med temat. Struktural bevisning stärker temat
genom att göra det förståeligt. 
   Exempel på struktural bevisning kan vara att åklagaren i ett mål rörande
olaga intrång och skadegörelse på en militär anläggning åberopar bevisning
som visar att den tilltalade är aktiv inom fredsrörelsen. Denna omständighet
utgör i sig inte bevis för ett rättsfaktum, men den stärker likväl bevistemat.
Anledning till att vi uppfattar den strukturala bevisningen som verkande
samfällt med temat är att den överensstämmer med vår uppfattning om hur
världen är beskaffad. Vi tror oss till exempel veta att det förekommer att
aktivister inom fredsrörelsen olovligen tar sig in på militära anläggningar
och begår skadegörelse. Om den tilltalade övertygas om att vara
fredsaktivist stärker detta åklagarens bevistema eftersom vår erfarenhet
säger oss att liknande brott begåtts av aktivister inom fredsrörelsen.    
   Det blir fråga om ett frekvensförhållande. Hur vanligt är det att temat
förekommer vid en sådan struktur som åklagaren visat? I vissa fall går det
att förankra en slutsats i statistik men i de allra flesta fall har vi endast vaga
föreställningar om hur vanligt det är att företeelse A (målets strukturala
bevisning) föreligger på samma gång som företeelse B (bevistemat). Det
tydliggör svagheten i struktural bevisning. Även om vi vet att företeelserna
A och B ofta förekommer tillsammans så vet vi inte om det är så  i det
aktuella fallet eller om vi här har att göra med ett undantag.95  
   I RH 1998:88 gällde åtalet mord. En ung kvinna hade utsatts för sexuellt
våld och bragts om livet. I målet saknades i stort sett kausal bevisning som
band den tilltalade till gärningen. Denne förnekade också gärningen.
Åklagaren åberopade bland annat bevisning som pekade på att den tilltalade
var av avvikande sexuell, att han ändrat sin historia vid ett flertal tillfällen
och att han gav intryck av att vara allmänt omogen. Den struktur som
åklagaren visade fram var förenlig med och talade i sig för
gärningspåståendet. Hovrätten uttalade dock att endast i undantagsfall kan
sådan bevisning leda till en fällande brottmålsdom när den tilltalade
förnekar gärningen. 

                                                
94 Ekelöf IV s. 159.
95 Ekelöf IV s. 160.
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   Hovrättens inställning tycks överensstämma med den gängse
uppfattningen  i doktrinen. Ekelöf menar att den strukturella bevisningens
svaghet bör innebära att enbart sådan bevisning inte kan anses uppfylla
beviskravet för objektiva gärningsmoment i brottmål.96 En fällande dom
förutsätter att åklagaren styrkt kausalt relaterade fakta. Struktural bevisning
skulle enligt Ekelöf dock kunna användas av åklagaren för att förstärka
värdet av kausal bevisning. Även försvaret kan använda sig av struktural
bevisning för att försvaga åklagarens bevisning.97 
   Det verkar finnas en hel del i praxis och doktrin som talar för att
svagheterna i struktural bevisning bör föranleda att ett rättsfaktum inte skall
anses bevisat enbart med stöd av struktural bevisning. Men man kan ana en
diskrepans mellan brottets båda sidor. Ekelöf begränsar sig till att struktural
bevisning inte ensamt kan bevisa objektiva kriterier. Betyder detta att
bevisning som inte ensamt anses kunna bevisa objektiva rekvisit är
tillräcklig för att uppfylla beviskravet för subjektiva rekvisit? 

                                                
96 Ekelöf IV s. 161.
97 Ekelöf, Kommentar till diskussionen kring bevisvärdemodellen och temametoden. s. 61.
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7. Uppsåt och bevisning

7.1 Vad skall bevisas?

Enligt 1 kap. 2§ BrB skall en gärning, om inte annat är särskilt föreskrivet,
anses som brott endast då den begås uppsåtligen. Stadgandet gäller både
gärningar som omfattas av brottsbalken och gärningar som regleras inom
specialstraffrätten.98 Enligt den så kallade täckningsprincipen skall
gärningsmannens uppsåt omfatta samtliga objektiva brottsförutsättningar.99

Som jag tidigare varit inne på så kretsar de nordiska uppsåtslärorna kring tre
grundläggande frågeställningar rörande insikt, sannolikhet och attityd. De
olika teorierna lägger olika vikt vid respektive moment. Det betyder att ett
bevistema som skall bevisa rättsfaktumet uppsåt måste anpassas efter den
teori som domstolen tillämpar.  

7.1.1 Vilja och bevistema

Den viljebaserade varianten av uppsåt med det hypotetiska eventuella
uppsåtet som lägre gräns förutsätter det hypotetiska provet. Bevistemat för
det första ledet  blir således att den tilltalade insåg att hans handlande skulle
kunna medföra effekten. Bevistemat för det andra ledet lyder: den tilltalade
hade inte avstått från att handla även vid visshet om effektens inträde.100

7.1.2 Insikt och bevistema

Det insiktsbaserade sannolikhetsuppsåtet får ett delvis annat bevistema. Den
tilltalade skall även här visas haft insikt om risken för effekten. Det centrala
temat är dock: situationen var sådan att den tilltalade måste ha uppfattat
sannolikheten för effekten som i vart fall övervägande sannolik.101 

7.1.3 Likgiltighet och bevistema

Även i likgiltighetsuppsåtet första led är temat att den tilltalade skall ha
insett kausalsambandet mellan handlande och effekt. Bevistemat för det
andra ledet blir i detta fall att den tilltalade förhållit sig i vart fall likgiltig
inför riskens realisering.102

                                                
98 Brottsbalkskommentaren, s. 36.
99 Jareborg I, s. 4. Jfr Brottsbalkskommentaren, s. 45.
100 Se avsnitt 3.1 Vilja.
101 Se avsnitt 3.2 Insikt.
102 Se avsnitt 3.3 Likgiltighet.
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7.2 Hur bevisas uppsåt?

Det är ett välkänt faktum inom bevisrätten att det är svårare att bevisa
historiska omständigheter och förhållanden än att bevisa sådant som ännu
består. Uppsåt är utan tvekan en historisk omständighet. Problemet är att
uppsåtet inte vid något tillfälle varit föremål för ett objektivt konstaterande.
Som om detta inte var tillräckligt så måste man inom vissa delar av
uppsåtsläran laborera med rent hypotetiska förhållanden. Om man bortser
från erkännande, står det här klart att något direkt avgörande bevis för
uppsåt finns inte.103 Men vad är det då som  bevisar uppsåt?  
   Det skall handla om bevisfakta som stöder bevistemata som i sin tur
bevisar uppsåt. Bevisfrågorna tenderar nu att bli både oprecisa och
komplicerade. Det har till stor del sin grund i att vi lämnar området för
iakttagbara omständigheter och börjar laborera med kunskap som den
tilltalade har monopol på. Ovan handlade det om bevistema. Skillnaden i
bevistema mellan de olika föreställningarna om uppsåt kan tyckas marginell.
Det finns dock skillnader och dessa skall visa sig bli betydelsefulla när jag
går över till vad som bevisar uppsåt.

7.2.1 Det viljebaserade uppsåtet och bevisning

7.2.1.1 Det första ledet
Bevisningen som läggs till grund för det första ledet av det hypotetiska
provet skall visa på den tilltalades insikt om risken. Att inse är inte något
man gör utan det är något som händer med en. Jareborg definierar insikt
med följande.

”Att säga att A inser att p, är att säga att han har fattat något som är sant
om något, varom han genom observation eller på annat sätt redan har en
viss kännedom. När han inser att p, vinner han typiskt sett en mera
ingående vetskap om det han redan känner till, att X också är Y.”104  

 
Det Jareborg visar är att insikt är resultatet av en inre process grundad på en
viss grad av tidigare kunskap. Det som komplicerar bevisningen är att
uppsåtsprövningen skall göras utifrån det faktiska förhållandet i
gärningsögonblicket. Det räcker således inte med att säga att den tilltalade
borde insett, utan han måste rent faktiskt ha insett risken för effektens
förverkligande.105 Hur bevisar man att ett förhållande rent faktiskt förelåg
när man inte har tillgång till den direkta kunskapen om förhållandet? Man
får ta hjälp från annat håll. Det tycks vara som så att i mål där sannolikheten
för effektens inträde är av betydelse så förs det av naturliga skäl ingen
bevisning enbart till stöd för att den tilltalade insett risken.

                                                
103 Waaben, s. 56.
104 Jareborg I, s. 206.
105 Jareborg, Straffrättens ansvarslära (Härefter Jareborg II), s. 203.
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   Det ligger enligt min mening nära till hands att påstå att bevisning av
insikt förs genom åberopande av erfarenhetssatser grundade på allmän
livserfarenhet. Vi räknar till exempel med att de flesta människor som kör i
hög fart mot en oskyddad person inser risken för att denne kan komma till
skada eller omkomma. Detsamma gäller för de flesta som hugger en annan
människa med kniv i buk eller bröstkorg. Detta är statistiska
erfarenhetssatser.106 Svagheten med statistiska erfarenhetssatser är som jag
nämnt att de endast ger oss kunskap om hur det brukar förhålla sig i
allmänhet. Även om dessa erfarenhetssatser säkerligen är korrekta så säger
de ingenting om hur det förhåller sig i det specifika fallet. 
   Det är mot någons nekande svårt att föra bevisning om att denne kommit
till insikt på något annat sätt än att säga att i en situation som den aktuella så
brukar folk komma till insikt. Det är möjligt att man på så vis kan komma
till en hög grad av sannolikhet för att den tilltalade haft insikt. Det innebär
dock att det som skulle vara en prövning av den tilltalades subjektiva
upplevelse istället riskerar att bli en objektiv bedömning av sannolikheten i
största allmänhet.107

   Eftersom prövning görs utifrån statistiska erfarenhetssatser måste man på
något sätt gardera sig mot felslut, det vill säga de tillfällen då den tilltalade
saknat den insikt som ingår i normal livserfarenhet. Det är därför av stor vikt
att uppmärksamhet fästes vid denna möjlighet till individuell avvikelse ifrån
det normala.108 Det betyder att de tillfällen insiktskravet verkligen prövas är
då det finns anledning att anta att den tilltalade lidit av någon form av
psykisk störning. Den tilltalade kan då till följd av störningen varit
omedveten om riskerna med sitt handlande. Om så är fallet så brister den
tilltalade i uppsåt. Så var fallet i RH 1994:78 där hovrätten vid
uppsåtsprövning inte fann att uppsåt förelåg eftersom den tilltalade till följd
av en manodepressiv psykos inte ansågs haft insikt om följderna av sitt
handlande. Detta är inte att förväxla med det tillräknelighetskrav som finns i
till exempel våra nordiska grannländer. I svensk rätt är tillräknelighet inte en
förutsättning för straffansvar utan endast en omständighet som eventuellt
kan påverka påföljdsbestämningen.109

7.2.1.2 Det andra ledet
Det andra ledet i prövning av det viljebaserade uppsåtet handlar om den
tilltalades attityd till riskens förverkligande. Bevistemat syftar till att
prövningen av det hypotetiska provet skall utfalla positivt. Den tilltalade
skall bedömas ha varit i ett sådan situation och ha sådana egenskaper att inte
ens visshet om effektens inträde hade fått honom att avstå. 
   Ovan förutsätter enligt Träskman att domstolen gör sig en föreställning om
den tilltalades karaktär. Prövningens tyngdpunkt riskerar därmed att
förskjutas från den aktuella gärningen till den tilltalades allmänna

                                                
106 Se ovan 6.1.
107 Jfr Träskman I, s. 63. Se vidare, 7.2.2. 
108 A.a. s. 64.
109 Se dock Psykansvarskommitténs betänkande, SOU 2002:3 s. 37. Psykansvarskommitténs
föreslår där att ett tillräknelighetskrav på nytt införs i svensk rätt.
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egenskaper och vandel. Omständigheter som tidigare liv och eventuell
tidigare brottslighet förs in i processen.110

   Ett ytterlighetsfall torde vara dissidenterna i det ovan refererade NJA 1980
s. 514 där de till stöd för ett positivt utfall av det hypotetiska provet förde
fram att den tilltalade umgicks med raggare, att han uppgavs ha en störd
könsidentitet och vara ”i psykiskt hänseende mycket särpräglad”.
   Träskman pekar även på de särskilda problem som uppkommer vid
uppsåtsbedömningen när det gäller affekthandlingar. Flera av de rättsfall
som jag tidigare refererat har gällt gärningar begångna i hastig mod. Att i
efterhand med tillräcklig säkerhet avgöra hur den tilltalade skulle ha handlat
om han varit säker på effektens inträde är förenat med stora svårigheter.
Detta gäller särskilt i de fall där sannolikheten för effektens inträde inte
befunnit sig i den övre delen av skalan. Träskman nämner bristen på
”empiriskt fastställbara bevis.111 
   Även straffansvarsutredningen menade att omständigheter hänförliga till
den tilltalades person kunde vara av betydelse vid prövning genom det
hypotetiska provet, till exempel att den tilltalade anses som allmänt
hänsynslös. I första hand menade man dock att det var omständigheter kring
själva gärningen som var av betydelse som bevisfakta för vad den tilltalade
skulle ha gjort i den tänkte situationen. Sådana omständigheter kunde vara
sättet som ett knivhugg blivit utdelat på i ett mål om mord eller dråp. Andra
omständigheter, som att gärningsmannen handlat i stark affekt eller drivits
av ett starkt intresse kunde vara sådant som gjorde det lättare för rätten att
komma till slutsatsen att inte ens visshet om effektens inträde hade fått den
tilltalade att avstå. Men trots detta menade man att utrymmet för bedömning
av den tilltalades person var stort.112  
   Det finns enligt min mening en koppling mellan det utrymme den
tilltalades karaktär och egenskaper kan få vid tillämpning av det hypotetiska
eventuella uppsåtet och tanken om den samhällsfarliga viljan hos de tidiga
straffrättsteoretikerna. Den samhällsfarliga viljan är en del av karaktären. Att
karaktären då kan få en roll i processen är ur det perspektivet knappast
förvånande. 
   Risken för att den tilltalades person hamnar i fokus för prövningen skall
dock inte överdrivas. För det första är HD ytterst försiktig med att använda
sig av det hypotetiska provet vid fällande domar. För det andra har man i de
fall då det hypotetiska provet ändå använts vid fällande dom, till stor del
grundat utfallet på andra omständigheter än sådana som är hänförliga till den
tilltalades person.113

7.2.2 Det insiktsbaserat uppsåt och bevisning

Ett argument för att införa ett insiktsbaserat sannolikhetsuppsåt brukar vara
att det är att föredra ur bevishänseende. Till skillnad från det viljebaserade 

                                                
110 Träskman I, s. 67.
111 A.a. s. 68.
112 SOU 1996:185 .s 97.
113 Se t.ex. NJA 1995 s. 119.
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uppsåtet är det i praktiken en prövning i ett enda led.114 Det handlar
uteslutande om med vilken sannolikhet den tilltalade föreställt sig risken för
att effekten skulle realiseras. Dennes attityd till risken är inte av primärt
intresse. Bevistemat anses också kunna styrkas med bevisning som är
kontrollerbar i sinnevärlden.115 
   Man bör här hålla i minnet att gränsen mellan sannolikhetsuppsåt och
omedveten oaktsamhet ligger i insikten om risken för effekten. Om den
tilltalade inte har haft insikt om risken men skulle ha haft det om denne varit
normalt aktsam, då är han eller hon omedvetet oaktsam.116 Om situationen
var sådan att man utifrån omständigheterna kan dra slutsatsen att den
tilltalade måste insett risken för effekten uppfyller han kravet för
sannolikhetsuppsåtet, förutsatt att sannolikheten varit tillräckligt stor. Det
betyder att om bevisning för sannolikhetsuppsåt inte uppfyller beviskravet så
återstår att pröva om den tilltalade varit omedvetet oaktsam. Ett problem kan
vara att en person i gärningsögonblicket sällan gör sig en klar bild av hur
stor sannolikheten är för eventuella effekter. Under alla omständigheter är
det svårt att i efterhand säga med säkerhet vad någon föreställt sig i en sådan
situation.117

   Jag har avsnitt 7.2.2.1 redogjort för problemen med bevisning rörande
förekomsten av insikt. De problem som tyngde bevisning av det första ledet
i det hypotetiska eventuella uppsåtet präglar i viss mån hela prövningen av
sannolikhetsuppsåtet. Det har naturligtvis att göra med att det här är en
närliggande fråga: hur stor uppfattade den tilltalade risken vara? 
   Ett annat problem när det gäller bevisning av sannolikhetsuppsåtet är när
det är fråga om så kallade sannolikhetskombinationer. I det ovan refererade
NJA 1959 s. 63 anförde riksåklagaren till stöd för sitt bevistema ett
expertutlåtande av chefen för väg- och vattenbyggnadsstyrelsens
vägtrafikbyrå. Av detta framgick att tidsrymden från det att rivstarten
inleddes tills dess att polismannen träffades av bilen var 1, 3 sekunder. Av
detta drog riksåklagaren slutsatsen att den objektiva sannolikheten för att
den skadegörande handlingen skulle komma till stånd var så hög att den för
de tilltalade måste framstått som övervägande sannolik. 
   Eftersom åtalet gällde försök till dråp i första hand var man från
riksåklagarens sida tvungen att föra bevisning om att risken för att
polismannen skulle omkomma var övervägande sannolik. Till stöd för detta
nöjde man sig med att anföra ”att sannolikhetsgraden för dödens inträde är
synnerligen stor vid en överkörning med bil”. Jag har tidigare redogjort för
problematiken kring sannolikhetskombinationer.118 Det riksåklagaren gjorde
var att föra bevisning om sannolikheten för den skadegörande handlingens
uppkomst medan bevisningen angående effektens inträde inskränker sig till
ett påstående grundat på en bristfälligt underbygd statistisk erfarenhetssats.
Det finns anledning att höja varningsflagg inför denna typ av bevisning.
Genom att föra bevisning om hög sannolikhet för att den skadegörande
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116 Jareborg II, s. 212.
117 Träskman I, s. 62.
118 Se 3.2 Insikt. 
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handlingen kommer till stånd kan man medvetet eller omedvetet skapa en
illusion av att sannolikheten är lika hög för den skadegörande handlingens
eventuella effekter. När Straffansvarsutredning prövade ett antal typfall
utifrån insiktsuppsåtet kom man till slutsatsen att åtal för försök till dråp
knappast kunnat bifallas. Grunden var att sannolikheten för effektens inträde
var alltför låg. Däremot ansåg man att riksåklagarens andrahandsyrkande,
försök till misshandel, hade kunnat bifallas med tillämpning av
sannolikhetsuppsåtet.119 
   Nästa gång riksåklagaren försökte få en tilltalad fälld med stöd av
sannolikhetsuppsåtet var i NJA 1980 s. 514. Som jag ovan refererat gällde
åtalet försök till dråp. Den tilltalade hade stuckit målsägande i buken två
gånger med en kniv och åsamkat denne livshotande skador. Till skillnad från
1959 års fall var det här inte fråga om en sannolikhetskombination. Som jag
uppfattar fallet byggde Riksåklagaren sitt tema på de objektiva
omständigheterna kring de avsiktliga huggen. Utifrån dessa omständigheter
drog riksåklagaren slutsatsen att sannolikheten för att målsägande skulle dö
var hög, dock inte så hög som gränsande till visshet. Hur den tilltalade
uppfattat sannolikheten nämns ej.  
   Varken riksåklagarens argumentation eller HD:s domskäl är särskilt
utförliga, några mer långtgående slutsatser kan man därför inte dra av fallet.
Straffansvarsutredningen avstod också från att pröva 1980-års fall utifrån
insiktsuppsåtet.120 I det som ändå sägs uppfattar jag det som att både
Riksåklagaren och HD ligger farligt nära en sammanblandning av objektiv
och subjektiv sannolikhet. Särskilt med tanke på att det i detta fall fanns
anledning att ifrågasätta den tilltalades mentala status.121  Riksåklagaren
anförde visserligen att den tilltalade ”varit medveten om att risk förelegat för
dödlig utgång”. Någon grad av sannolikhet anges inte.
   En principiellt viktig del av bevisningen av sannolikhetsuppsåt är enligt
min mening kopplingen mellan en objektivt hög sannolikhet och slutsatsen
därav att det även för den tilltalade måste ha framstått som övervägande
sannolikt. Det räcker således inte med att konstatera att sannolikheten för
effekten var hög. Åklagaren skall också visa att situationen var sådan att den
tilltalade måste haft insikt om detta. Ett oreflekterat accepterande av en hög
objektiv sannolikhet som ett tillräckligt bevis för insikt kan leda till att den
tilltalades uppfattning av sannolikheten hamnar utanför processen. 
   Träskman menar att ju fler moment av bedömningen som sker enligt en
objektiv måttstock, desto säkrare kan bevisningen genomföras.
Bevisningens syfte får dock inte vara att visa på en hög objektiv sannolikhet
utan måste syfta till att med objektiv bevisning styrka den tilltalades
insikt.122

   Straffansvarsutredningen såg inget problem i vad som skulle kunna bevisa
sannolikhetsuppsåt, utan menade att vad en person insett, uppfattat eller
antagit som regel går att utläsa ur hur han beter sig. Det yttre
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händelseförloppet skulle därigenom ge en bild av vad den tilltalade föreställt
sig.123 
   Klami med flera har en annan lösning på kopplingen mellan de yttre
omständigheterna och den tilltalades inställning. Eftersom det inte är möjligt
att lösa problemet med objektiviseringen av uppsåtsprövningen så får man
helt enkelt acceptera objektiviseringen. Om det genom bevisning inte är
möjligt att utröna vad den tilltalade hade för inställning till en möjlig effekt
så skall man företa en objektiv prövning av sannolikheten för effektens
inträde. Om sannolikheten är tillräckligt hög drar man en normativ slutsats
och säger att vid denna grad av sannolikhet så brukar folk inse risken, därför
har även den tilltalade insett risken.124

   Om jag förstår resonemanget rätt så betyder det att man i praktiken säger
att den tilltalade borde ha insett risken. Det betyder i sin tur att området för
uppsåtliga brott utökas att omfatta även de gärningar som begås genom
omedveten oaktsamhet.125 
   Grunden för skillnaden mellan uppsåtliga och oaktsamma gärningar är
graden av klander. Den form av uppsåt som Klami med flera förespråkar
skulle kunna innebära att den som faktiskt inte insett risken för en viss effekt
döms lika med den som eftersträvat samma effekt. Genom att på detta vis
utvidga området för uppsåtliga gärningar kommer det att omfatta gärningar
som inte är lika klandervärda som de avsiktliga gärningarna. Detta är enligt
min mening inte acceptabelt. 
   Sammanfattningsvis kan konstateras att det tycks vara enklare att föra
bevisning om insikt om ett visst förhållande än att föra bevisning om hur
den tilltalade hade handlat under hypotetiska omständigheter. Det finns dock
problemområden. Ett sådant område är då man har att göra med
sannolikhetskombinationer. Det ställs i dessa fall krav på både åklagare och
domstol att sannolikheten bevisas och bedöms korrekt. Ett annat problem
som jag visat på är objektiviseringsrisken. Man kan förhålla sig på olika vis
till denna risk. Jag anser att bevisföring och bevisprövning som syftar till att
genom objektiva omständigheter styrka den tilltalades insikt är att föredra
framför bevisföring och bevisprövning som endast syftar till att fastställa att
en objektivt hög sannolikhet talat för att effekten skulle inträda.  

7.2.3 Det likgiltighetsbaserade uppsåtet och bevisning

Det likgiltighetsbaserade uppsåtet har under ett antal år varit otydligt till
både form och innehåll. Som jag ovan redogjort för så har en HD genom en
ny dom förtydligat dess innehåll. Som framgått har även
likgiltighetsuppsåtet sagts vara en prövning i två led. Det som möjligen
skiftat en del under åren är vilket av leden som varit det centrala i
prövningen. Jareborg definierar likgiltighet som följer: 
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125 Jfr Diesen, s. 534 f. Diesen tolkar Klami m.fl. på ett något annorlunda  sätt.
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”Likgiltighet är en attityd. Dess innehåll är inte särskilt komplicerat. A är
likgiltig inför att p, endast om att p inte utgör ett avgörande handlingsskäl
för A. […] Om A vet att en viss handling H kommer att leda till att B
skadas så är han likgiltig inför detta, endast om det förhållandet att B
kommer att skadas inte fungerar som skäl för att inte utföra H.”126

Likgiltighet är en attityd gentemot ett visst förhållande eller en viss
omständighet.  
   I NJA 1975 s. 594 var det tal om en synnerligen rå misshandel som ledde
till att offret avled. HD gjorde ingen prövning i flera led utan konstaterade
bara att efter att den första sparken utdelats så hade den tilltalade genom den
fortsatta misshandeln i alla fall varit likgiltig för om offret skulle avlida. HD
grundade sitt avgörande helt och hållet på det sätt på vilket den tilltalade
utfört misshandeln. Likgiltighet som en tillräcklig förutsättning för uppsåt
visades uteslutande genom objektiva omständigheter. 
   I NJA 1977 s. 630 hade den tilltalade huggit sitt offer med en kökskniv i
vänstersidan av bröstet varvid en del av hjärtat skadats. HD förde inget
resonemang om likgiltighet. Det får anses vara högst oklart vilken form av
uppsåt som HD tillämpat. Klart är i vart fall att det är sannolikheten för
effektens inträde som är grunden för uppsåtet. Som jag tidigare redogjort för
ansågs effekten ”för gärningsmannen ha framstått som praktiskt taget
oundviklig”. Genom formuleringen ”för gärningsmannen” markerade HD att
det var fråga om subjektiv sannolikhet. Det skulle kunna tyda på att det är en
form av sannolikhetsuppsåt som domstolen tillämpat. Man kan även se
domen som en tillämpning av ett likgiltighetsuppsåt där den höga
sannolikheten i kombination med den tilltalades handlande utgör bekräftelse
på likgiltighet inför effekten. Oavsett hur man väljer att rubricera HD:s
resonemang så är det i detta fall insikten om den höga sannolikheten som är
avgörande.127   
   I NJA 1985 s. 757 där det gällde dråp genom tre kraftiga knivhugg i
nacken och ett i bröstet, fann HD att den tilltalade varit likgiltig inför om
offret skulle dö eller ej. Grund för denna slutsats var ”skadornas art och det
sätt på vilket de tillfogats”. HD förde inget resonemang i flera led. Utifrån
enbart objektiva omständigheter fann man att den tilltalade förhållit sig
likgiltig inför risken att offret skulle dö. Hur den tilltalade uppfattat
sannolikheten för att offret skulle avlida framgår inte.
   I NJA 1992 .s 210 gällde åtalet grov misshandel. De omständigheter som
anfördes till stöd för att den tilltalade varit likgiltig inför om målsägande
kom till skada var, som jag förstår det, framför allt det sätt på vilket den
tilltalade  handskats med kniven. Genom att vifta med kniven framför
målsägande på så sätt att denne träffades upprepade gånger hade den
tilltalade visat sig likgiltig. Även i detta fall visas attityden likgiltighet
genom objektiva omständigheter. 
  Det finns ett antal liknande fall ifrån slutet av 70-talet och fram till och
med första delen av 90-talet. Dessa, tillsammans med de här nämnda, utgör
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vad man skulle kunna kalla för en första generation likgiltighetsuppsåt. De
har det gemensamt att det rör sig om fall där sannolikheten för effektens
inträde har varit hög. HD:s uttalande i NJA 1977 s. 630 ”praktiskt taget
oundviklig” bör inte ses som ett riktmärke, men det handlar om fall där
effekten framstått som betydligt mer sannolik än osannolik. Den tilltalades
attityd har dock haft en avgörande betydelse för målens utgång.
Bedömningen har gjorts helt och hållet utifrån de faktiska omständigheter
som rådde vid gärningstillfället. Likgiltigheten bekräftas genom att
gärningsmannen handlande trots insikt om risken för effekten. Något
resonemang om insikt förs dock sällan. Som jag tolkar det bedöms insikten
följa av den objektivt höga sannolikheten.   
   I mitten på 90-talet verkade det från HD:s sida ske en förändring i synen
på vad som skulle kunna utgöra bevis för att en gärningsman förhållit sig
likgiltig inför en effekt. Den första indikationen på en förändring av synen
på uppsåt i praxis kom genom JustR Linds uttalande i domen NJA 1994 s.
614. Att det dittills använda likgiltighetsuppsåtet skulle vara en variant av
det hypotetiska eventuella uppsåtet rimmade illa med hur domstolarna hade
formulerat sig under ett antal år. Ytterligare en indikation på att
likgiltighetsuppsåtet inte var att betrakta som en självständig uppsåtsform
kom genom NJA 1996 s. 93. Frågan om den tilltalades likgiltighet skulle
enligt HD betraktas som ett annorlunda sätt att formulera det hypotetiska
provets andra led. Domstolarna skulle alltså inte komma till ett annat
resultat vid tillämpning av likgiltighetsuppsåtet än vad man hade gjort vid
tillämpning av det hypotetiska eventuella uppsåtet. Enligt
straffansvarsutredningen tycktes likgiltighetsfallen vara de fall där den
faktiska gärningssituationen gav ledning för utfallet av det hypotetiska
provet.128 Om jag håller fast vid min generationsliknelse så är detta i så fall
den andra generationens likgiltighetsuppsåt.
   Det var ungefär vid denna tid som straffansvarsutredningen kom med sitt
betänkande. Av de uppsåtsvarianter man undersökte var likgiltighetsuppsåtet
en. Man ansåg visserligen att likgiltighetsuppsåtet uppfyllde de
grundläggande krav man hade på uppsåtets nedre gräns, men risken för att
det bara utgjorde en redaktionell omskrivning av det hypotetiska eventuella
uppsåtet var för stor. Det var med hänvisning till NJA 1996 s. 93 som man
satte likhetstecken mellan det hypotetiska eventuella uppsåtet och
likgiltighetsuppsåtet.129 Med tanke på den praxis som jag ovan redogjort för
så verkar det ha funnits lite grund för de farhågorna. Inte i något fall som jag
har studerat har till exempel en personlig egenskap hos den tilltalade varit av
betydelse. Men med tanke på det då nyligen avgjorda NJA 1996 s. 93 tycks
farhågorna ändå inte varit obefogade.  
   Då återstår frågan om hur rättsläget ser ut efter NJA 2002 s. 449. Till en
början vill jag med hänvisning till avsnitt 3. påminna om att HD i det
närmaste säger tvärtemot vad som framgår av NJA 1996 s. 93.
Likgiltighetsuppsåtet är inte en variant av det hypotetiska eventuella
uppsåtet. Gärningsmannen skall enligt HD varit likgiltig inför en
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eventualitet och bedömningen skall avse hans faktiska inställning vid
gärningstillfället. Vad HD säger är att likgiltigheten prövas utifrån faktiska
omständigheter och inte utifrån hur gärningsmannen förhållit sig till en
hypotetisk omständighet. 
   När sannolikheten är så hög som i NJA 1977 s. 630, ”praktiskt taget
oundviklig” spelar likgiltigheten ingen självständig roll ur bevishänseende.
Däremot har likgiltigheten betydelse när det handlar om situationer med
lägre grad av sannolikhet. HD uttalade angående dessa fall:

”Det är tveksamt i vad mån man med en reglering som enbart bygger på
vad gärningsmannen insåg beträffande omständigheterna eller effekten
kan komma fram till att han, när det gäller sådan gärningar, skall dömas
för uppsåtligt brott.”

En gissning angående HD:s tvekan inför dessa fall av lägre sannolikhet är att
man velat undvika att uppsåt skulle omfatta fall där den tilltalade visserligen
insett risken men förlitat sig på att den inte skulle realiseras. I dessa
situationer kan dock likgiltigheten få betydelse som en kvalificerande faktor.
Om man i tillägg till insikten om risken lägger till ett krav på likgiltighet
inför effekten så utesluts, enligt mitt sätt att se det, de flesta av dessa fall. 
   HD nämnde med hänvisning till tidigare praxis ett antal omständigheter
som kunde tala för att gärningsmannen varit likgiltig inför effekten: till
exempel om denne utfört gärningen på ett mycket hänsynslöst sätt, i en
mycket upprörd sinnesstämning eller varit driven av ett mycket starkt
intresse. Likgiltighetsuppsåtet bör enligt HD inte användes vid lägre
sannolikhetsnivåer. Det bör krävas att det funnits en avsevärd risk för att
effekten skulle inträda. Träskman, Westin och Zila har i nyligen publicerade
artiklar kommenterat domen.130  
   Träskman är kritiskt mot HD. Istället för ett klargörande prejudikat ser han
tre till viss del oförenliga meningar. Av detta drar Träskman två slutsatser,
det hypotetiska eventuella uppsåtet skall numera helt förkastas och
uppsåtsprövningen skall nu i första hand grunda sig på en
sannolikhetsbedömning. Vad som sedan eventuellt skall ske går förlorat i de
olika meningarna. Träskman som i likhet med två av dissidenterna helst
hade sett ett renodlat sannoliksuppsåt konstaterar att ”det är klart man
känner sig besviken när man gått på björnjakt och kommer hem med en
kanin”.131 
    Westin tycks likställa HD:s påpekande rörande de fall där sannolikheten
ansetts vara så hög som ”praktiskt taget oundviklig” med hovrättens
tillämpning av det av straffansvarsutredningen formulerade
insiktsuppsåtet.132 Jag håller inte med Westin i denna del. Att acceptera
insikt om sannolikheten för effektens inträde som en tillräcklig
omständighet för uppsåt i sådana fall som NJA 1977 s. 630 där effekten var
”praktiskt taget oundviklig är långt ifrån detsamma som att göra det i de fall
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50

där effekten framstått som ”alldeles övervägande sannolik” som hovrätten
formulerar det. Jag kan inte heller se att hovrätten påstår att det skulle röra
sig om ett fall där sannolikheten för effektens inträde var lika stor som i till
exempel NJA 1977 s. 630. Westin är även tveksam till HD:s uppriktighet
rörande instämmandet i den kritik som riktats mot det hypotetiska eventuella
uppsåtet.  Han ser likgiltighetsuppsåtet som en uttänjd variant av det
hypotetiska eventuella uppsåtet.133

   Zila gör en ingående granskning av vad som är de bärande momenten i
sannolikhets- och likgiltighetsuppsåtet. Enligt honom är
sannolikhetsuppsåtet en begränsad form av likgiltighetsuppsåt.134 Zila ser
graden av sannolikhet för effektens inträde som en av flera indicier som kan
bevisa uppsåt. Vid sannolikhetsuppsåt beaktas enbart omständigheten,
insikten om risken. Men, menar Zila, insikten är i sig inte avgörande – det är
istället den accepterande attityden som utgör gräns mellan uppsåt och
oaktsamhet. Om det nu i själva verket är attityden som domstolen är ute
efter så finns det enligt Zila ingen anledning att begränsa de omständigheter
som bevisar denna attityd till att enbart utgöras av insikt om risken. Även
andra omständigheter bör kunna beaktas. Frågan om vilka omständigheter
som kan, och vilka som inte kan beaktas bör enligt Zila överlåtas till
domstolarna. 
   Jag delar Träskmans besvikelse över att HD än en gång misslyckats med
att leverera ett klargörande prejudikat på uppsåtsområdet. Men jag tycker
nog att vi fått mer än en kanin. Ett tydligt definierat likgiltighetsuppsåt har
som Zila visat sina fördelar. Detta nygamla likgiltighetsuppsåt skiljer sig
från sina föregångare främst genom att det är tydligt definierat och att det,
oavsett vad Westin menar, finns en uttalad skiljelinje mot det hypotetiska
eventuella uppsåtet. Sannolikheten för effektens inträde tycks ha kommit i
fokus på ett annat sätt än som var fallet tidigare. Om det bärande momentet
blir risk eller attityd får dock framtiden utvisa. I konsekvensens namn får
detta bli den tredje generations likgiltighetsuppsåt.

7.2.4 Ett försök att bringa ordning

Det är som synes en brokig samling omständigheter som bevisar uppsåt. Det
finns dock karaktäristiska drag hos vissa av dem. Dessa drag skall nu utgöra
underlag för en grov kategorisering. Att strukturera uppsåtsbevisning är
ingalunda något nytt. Waaben skilde till exempel på ”individuellt bestemte,
situationsbestemte og forløbsbestemte beviser”.135 Han utvecklar dock inte
dessa begrepp närmare. De begrepp som jag presenterar här gör inte anspråk
på att vara något annat än hjälpmedel för den fortsatta analysen i denna
uppsats.

                                                
133 A.a. st 
134 Zila, En välkommen dom, s.  632. Zila anser att likgiltighetsuppsåtet bör benämnas
faktiskt eventuellt uppsåt.
135 Waaben, s. 57 
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7.2.4.1 Gärningsrelaterad bevisning
Den första kategori av uppsåtsbevisning är sådana objektiva omständigheter
kring själva gärningen som visar på att gärningsmannen haft en viss attityd
eller insikt. I NJA 2002 s. 449 nämnde HD att om gärningen är utförd på ett
särskilt hänsynslöst sätt så kan detta visa på likgiltighet. I NJA 1977 s. 630
utgjorde knivhugget i bröstet grund för att döden var praktiskt oundviklig.
Den gärningsrelaterade bevisningen är helt enkelt de slutsatser det går att dra
av hur gärningsmannen handlat enligt den gamla devisen att det yttre bevisar
det inre. Det är en slutsats om ett subjektivt förhållande grundat på objektiva
omständigheter.

7.2.4.2 Motivationsrelaterad bevisning
En andra kategori är sådan bevisning som visar att den tilltalade haft en
stark motivation att handla. En sådan omständighet kan till exempel bestå i
att den tilltalade handlat i stark affekt eller att denne drivits av ett starkt
intresse. Som jag nämnt ovan var just affekt och intresse bland det som
angavs av HD i NJA 2002 s. 449 som exempel på omständigheter som
kunde tala för att den tilltalade varit likgiltig. 

7.2.4.3 Gärningsmannarelaterad bevisning
Den tredje kategorin är sådana gärningsmannarelaterade omständigheter
som ligger utanför den aktuella brottsliga gärningen. Det kan vara som
straffansvarsutredningen nämnde att den tilltalade tidigare visat sig vara
särskilt hänsynslös. Det kan vara sådana person- och karaktärsegenskaper
som enligt Träskman kan avgöra utfallet av det hypotetiska provet. Det kan
slutligen, enligt minoriteten i NJA 1980 s. 514 vara störd könsidentitet och
umgänge med raggare. 

7.3 Uppsåt och beviskravet

Som jag tidigare konstaterat är beviskravet frånvaro av rimliga alternativa
hypoteser. Graden av osäkerhet i den framlagda bevisningen är detsamma
som utrymmet för friande hypoteser. Det är naturligtvis svårt att i generella
termer ange någon särskild grad av osäkerhet som domstolarna är benägna
att accepterar när det gäller uppsåt. Det är inte heller min avsikt. 
   Trots svårigheterna med att ange exakta nivåer så tycks det finnas en
allmän uppfattning i litteraturen att beviskravet för uppsåt är lägre än vad
som gäller för objektiva kriterier. Jareborg skriver angående bevisning av
uppsåt och graden av osäkerhet.

”Man måste ha klart för sig, att hur man än bestämmer uppsåtsbegreppet,
så ger man utrymme för en betydande osäkerhetsmarginal, som i första
hand sammanhänger med bevissvårigheterna. Och frågan är om inte i
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själva verket dolus eventualisH ger upphov till den största
osäkerheten.”136

Strahl kallar frågan om uppsåt och bevisning för ”besvärande” och
argumenterar för att beviskravet i praktiken är lägre för subjektiva rekvisit
än för objektiva. Bevisprövning rörande subjektiva rekvisit är enligt honom
en sannolikhetsbedömning där en större grad av osäkerhet accepteras än vad
som är fallet med objektiva rekvisit.137 Diesen går längst och menar att ett
beviskrav som ”bortom rimligt tvivel” för subjektiva kriterier är att
upprätthålla en myt.138

   I praxis finns dock inget som talar för att beviskravet för uppsåt skulle
avvika från vad som gäller för brottmål i stort. Tvärtom har HD upprätthållit
vad som tycks vara ett tämligen högt beviskrav. I NJA 1996 s.27, det så
kallade Stureplansmålet, talade som bekant ett antal omständigheter för att
de tilltalade inte hade handlat annorlunda vid visshet om vad som senare
skedde. Trots detta ansåg HD att man inte med säkerhet kunde slå fast att de
båda tilltalade hade handlat så som de gjorde om de vetat om vad det skulle
få för konsekvenser. 

”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.”

Straffansvarsutredningen anför målet som ett tecken på att HD lagt fast ett
mycket högt beviskrav för subjektiva rekvisit.139 Detta tycks också ha varit
HD:s avsikt. Problemet är att det finns praktiska hinder för att nå en så hög
grad av säkerhet om hur någon handlat under hypotetiska omständigheter.
Leijonhufvud, Wennberg antyder att bevissvårigheterna talar för ett lägre
beviskrav.

”Domstolen kan därmed inte slå fast, utan på sin höjd med en viss grad
av säkerhet anta, att gärningsmannen skulle ha handlat som han gjorde,
även om han varit säker på att effekten skulle inträda.”140  

Det får anses vara en rimlig slutsats att det inte går att uttala sig med
säkerhet om hur någon hade handlat under omständigheter som inte förelåg
vid gärningstillfället. 
   Diskrepansen mellan vad som är praktiskt genomförbart och beviskravets
formulering kan förklaras på två sätt. Antingen är det så som Diesen hävdar

                                                
136 Jareborg I, s. 321. Dolus eventualisH är Jareborgs beteckning på det hypotetiska
eventuella uppsåtet, se A.a. s. 2 
137 Strahl, s. 128.
138 Diesen, s. 536.
139 SOU 1996:185 s. 135.
140 Leijonhufvud, Wennberg, s. 58.
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– att beviskravet är upprätthållandet av en myt. Om inte, så måste det utan
objektiva omständigheter som inte lämnar något tvivel om den tilltalades
avsikter, vara i det närmast omöjligt att uppfylla beviskravet för uppsåt. I
ljuset av NJA 1996 s. 27 förefaller den senare förklaringen vara den
troligaste.
 

7.4 Beviskategorierna och bevisvärdering

Som jag tidigare redogjort för har man inom bevisrätten olika syn på olika
typer av bevisning. För att objektiva rekvisit skall anses bevisade krävs i
princip att det kan konstateras ett orsakssamband mellan bevisning och
bevistema. Bevistemat kan sedan i sin tur stärkas genom bevisning som inte
har något orsakssamband med temat men som ändå gör det förståeligt. 
   Träskman pekar på att bevisning av det hypotetiska eventuella uppsåtet
lider en brist på  ”empiriskt fastställbara bevis”.141 Det finns helt enkelt få
iakttagbara omständigheter som har ett orsakssamband med den tilltalades
vilja. Det innebär en risk för att de omständigheter som läggs till grund för
utfallet av det hypotetiska provet kan bli egenskaper hänförliga till den
tilltalades person, det vill säga gärningsmannarelaterad bevisning. I de allra
flesta fall är denna kategori av bevisning att betrakta som struktural. 
   Problemet med struktural bevisning är som bekant att det inte finns något
orsakssamband mellan bevisning och bevistema. Struktural bevisning får
därför ett bevisvärde först i samverkan med annan bevisning. När det gäller
uppsåtsbevisning i allmänhet och det hypotetiska eventuella uppsåtet i
synnerhet är situationen en annan. I vissa fall förutsätter ett positivt utfall av
det hypotetiska provet att rätten accepterar struktural bevisning som enda
bevisning till stöd för rättsfaktumet uppsåt. Ekelöf anser det ofrånkomligt att
man låter struktural bevisning ensamt uppfylla beviskravet för uppsåt.142 Det
är enligt min mening sant, så till vida att det är ofrånkomligt vid tillämpning
av ett viljebaserat uppsåt. 
   Vid tillämpning av ett insiktsbaserat uppsåt är den tilltalades attityd inte
längre av primärt intresse. Det betyder i sin tur att gärningsmannarelaterad
bevisning är av mindre betydelse. Istället får objektiv gärningsrelaterad
bevisning ett större utrymme. Det finns vid bevisning av insikt genom
objektiva omständigheter ett tydligare orsakssamband mellan bevisning och
tema än vad som är fallet vid bevisning om en viss viljeinriktning. Även
med ett viljebaserat uppsåt ligger som regel tyngdpunkten på
gärningsrelaterad bevisning.143 Dock med ett otydligare orsakssamband.144  
   Motivationsrelaterad bevisning hamnar någonstans mittemellan den
kausala gärningsrelaterade och den strukturala gärningsmannarelaterade.
Den motivationsrelaterade bevisningen står visserligen i någon slags relation
till  gärningsmannen och dennes personliga egenskaper, men den är i allra
                                                
141 Se avsnitt 7.2.1.2.
142 Ekelöf IV s. 161.
143 Se NJA 1995 s. 119.
144 Jfr Träskman I, s. 65 f.
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högsta grad knuten till gärningen och gärningstillfället. Att låta
omständigheter eller förhållanden som förelegat vid en tidpunkt före
gärningstillfället utgöra motivationsrelaterad bevisning torde inte vara
möjligt. Det är dock fullt möjligt med omständigheter som är hänförliga till
gärningsmannarelaterad bevisning. 
 

7.5 Något om uppsåt och bevisbörda

Hur är det då med bevisbördan för uppsåt? Som ni kanske minns från
förordet så befarade jag att jag själv skulle få bevisbördan för
tillägnelseuppsåtet när jag stod med sportstrumporna under armen ute på
gatan. Eftersom jag onekligen uppfyllde de objektiva rekvisiten i 8 kap. 1
och 2 §§ BrB skulle det i så fall innebära att det råder uppsåtpresumtion
under objektiva omständigheter. Ekelöf är inte främmande för en sådan
tanke. 

”Vid inbrottsstöld och misshandel utgör nästan alltid det objektiva
rekvisitet ett så starkt bevis för det subjektiva att det inte lönar för den
misstänkte att förneka uppsåt.”145

Jag verkar ha haft all anledning till oro. Även Träskman menar att det (om
än felaktigt) i praktiken vid lindrigare brott presumeras uppsåt om den
tilltalade begått en viss otillåten gärning.146 Dessa slutsatser vittnar om en
verklighet som tycks stämma dåligt överens med den etablerade synen på
bevisbördan i brottmål. 
   Presumtion definieras som det förhållande att visst faktum anses bevisa ett
annat faktum om inte motbevisning förebringas.147 Men är det verkligen så
att uppsåt presumeras utan att någon bevisning som talar för dess existens
förts fram? Enligt min mening är svaret nej, det är inte fråga om en
presumtion i egentlig mening. Presumtionseffekten kan istället förklaras
med hur uppsåtet bevisas. Den gärningsrelaterade uppsåtsbevisningen är
samma omständigheter som visar på förekomsten av de objektiva rekvisiten.
Som exempel kan anföras  NJA 1977 s. 230. När åklagaren lagt fram
tillräcklig bevisning för att domstolen skall godta att den tilltalade har
stuckit offret i vänstersidan av bröstet med en brödkniv så att denne strax
efter avlider så är rekvisitet ”berövar annan livet” 3 kap. 1,2 § BrB uppfyllt.
Samtidigt visar just hugget i bröstet med en kniv av det aktuella slaget att
döden måste för den tilltalade framstått som praktiskt taget oundviklig.
Samma omständighet som bevisade det objektiva rekvisitet bevisar därmed
att dödandet måste anses omfattas av den tilltalades uppsåt. Som jag ser det
är det då inte korrekt att hävda att uppsåtet presumeras. Uppsåtet är bevisat
genom att ett antal omständigheter visar att effekten varit praktiskt taget
oundviklig. Hugget i bröstet är ett bevisfaktum som visar på förekomsten av

                                                
145 Ekelöf, Om värdering av struktural bevisning. s. 25.
146 Träskman I, s. 63.
147 Juridikens termer, Presumtion, s. 132.
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både objektiva och subjektiva rekvisitet. Någon uppsåtspresumtion är det
därför enligt min mening inte fråga om. 
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8. Uppsåt och
gärningsbeskrivningen 

Det tycks ha skett en förändring av synen på uppsåt i svensk rätt. Vi har fått
en ny lägre gräns för uppsåtliga gärningar. Om detta är uttryck för en verklig
kursändring eller ett utfall av HD:s vacklande hållning i uppsåtsfrågor får
framtiden utvisa. Att ett förändrat uppsåtsbegrepp får effekter på bevisning
ter sig naturligt, men även andra områden påverkas. Ett sådant område är
frågan om domstolen ex officio kan döma för ett oaktsamhetsbrott när
gärningsbeskrivningen avser ett uppsåtligt brott?  
   I NJA 1990 s. 361 angav gärningsbeskrivningen att en misshandel skulle
ha skett uppsåtligt. Frågan uppkom om den tilltalade kunde dömas för
ofredande och vållande till kroppsskada utan att gärningsbeskrivningen
justerades. 

”Ansvar för vållande till kroppsskada enligt 3 kap. 8 § BrB förutsätter till
skillnad från vad som gäller för misshandel enligt 5 § samma kap att det
är fråga om en kroppsskada som ej är ringa samt att skadan åsamkats av
oaktsamhet och inte uppsåtligen. Allmänt sett kan nu nämnda skillnader
tänkas föranleda invändningar eller argumentation från den tilltalades
sida som avviker från vad som blir aktuellt om han utgår från att
ansvarsyrkandet avser endast det sistnämnda lagrummet.”

Rättsläget ter sig klart: anledningen till att HD inte kunde döma för ett
oaktsamhetsbrott var att försvaret mot ett uppsåtligt brott ansågs vara
annorlunda än mot ett oaktsamt. Det är riktigt att skillnaden mellan
oaktsamhet och ett viljebaserat uppsåt är avsevärd. Men som jag visat i
avsnitt 7.2.2. är skillnaden mellan omedveten oaktsamhet och ett
insiktsbaserat uppsåt mycket mindre. Ur försvararsynvinkel torde skillnaden
inte heller vara nämnvärd. Det betyder att behovet av en begränsning som
den aktuella är beroende av hur uppsåtet är formulerat. Har då                NJA
2002 s. 449 inneburit att det inte längre är motiverat med en sådan
begränsning?
   Ett renodlat sannolikhetsuppsåt hade inneburit att begränsningen inte hade
varit lika motiverad, i vart fall inte på den grund som HD anger här. Som
uppsåtet i NJA 2002 s. 449 är formulerat är det en form av
sannolikhetsuppsåt med en kvalificerande faktor, likgiltigheten. Om en
gärningsbeskrivning anger att den tilltalade uppsåtligen misshandlat
målsägande och den tilltalade försvarar sig med att han visserligen insett
risken för att målsägande skulle komma till skada men att han haft goda skäl
för att tro att någon skada inte skulle uppkomma. Om gärningsbeskrivningen
inte innehåller ett alternativpåstående om att skada kan ha uppkommit till
följd av oaktsamhet kan han idag inte dömas för vållande till kroppsskada.
Om detta hade varit möjligt har försvararstrategin brister. Ett effektivt
försvar hade då kanske inriktat sig på att den tilltalade inte insåg och inte
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heller hade anledning att inse risken. Försvararstrategierna vid tillämpning
av ett uppsåt som det i NJA 2002 s. 449 kan således vara olika beroende på
om det är ett oaktsamhetsbrott eller ett uppsåtligt brott. Detta är tillräcklig
anledning för att en begränsning skall vara motiverad. 
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9. Slutord
För läsaren torde det här stå klart att bevisning av uppsåt onekligen är
förknippat med en hel del problem. Men varför är det egentligen så
komplicerat? En del av svaret ligger i de grundläggande föreställningar som
jag redogjorde för i avsnitt 2. Bevisning av uppsåt är en kollision mellan å
ena sidan religiösa och närmast kvasivetenskapliga föreställningar och å
andra sidan den moderna brottmålsprocessens krav på förutsebarhet och
rättssäkerhet. Det är en emulsion som svårligen låter sig göras. Den
traditionella synen på uppsåt förutsätter ställningstaganden som är svåra att
göra med en bibehållen nivå av rättssäkerhet. En annan del av svaret ligger i
arvet från den kristna syndföreställningen, den inre aspekten. När denna inre
aspekt kombinerades med det tidiga 1800-talets vetenskapliga psykologi
blev resultatet en i praktiken obrukbar abstrakt teoretisk skapelse. Att uttala
sig  om någons medvetande och föreställningsvärld med den grad av
säkerhet som dessa teorier förutsätter är helt enkelt inte möjligt. I alla
rättssystem jämförligt med vårt eget har man tagit konsekvenserna av detta
och förpassat det hypotetiska provet till rättshistorien. I Sverige har dock det
hypotetiska eventuella uppsåtet levt i högönskelig välmåga. Ett renodlat
insiktsbaserat uppsåt är ett avsteg från denna anakronism. Ett uppsåt baserat
på insikten som tillräcklig förutsättning för uppsåt är dock inte problemfritt.
Ett likgiltighetsuppsåt så som HD formulerat det i NJA 2002 s. 449 är ett
steg mot en mer funktionellt syn på uppsåt och bevisning. Om sannolikheten
för effektens inträde ges en central roll borgar detta för att vi slipper det
hypotetiska eventuella uppsåtets avarter. Samtidigt är den tilltalades attityd
som kvalificerande faktor en garanti för att uppsåtsprövningen inte
objektiviseras i allt för stor utsträckning.
   Har då allt detta någon praktisk betydelse eller är uppsåtsproblematiken
uteslutande en angelägenhet för rättsvetenskapen? Frågan känns onekligen
motiverad. Waaben har antytt att det kanske inte spelar så stor roll hur
uppsåtsbegreppet är formulerat. 
 

”denne opfattelse ville være den at dommerne – efter at hava bestemt sig
– rutinemæssigt velger en formulering som ikke er en egentlig
beskrivelse av faktum, men nærmest et symbol på at der er statueret
forsæt.”148

Uppsåtsprövningen skulle således inte vara en prövning av om vad som är
bevisat stämmer överens med den etablerade varianten av uppsåt. Snarare
skulle domaren på intuitiv grund fatta sitt beslut för sedan formulera detta så
att det passar med en lämplig uppsåtsform. Inom ramen för etablerade
teorier fattar domaren ett skönsmässigt beslut grundat på statiska
erfarenhetssatser. I domskälen formuleras sedan tankarna bakom detta beslut
så att de går att sortera in under en etablerad variant eller form av uppsåt. 

                                                
148 Waaben, s. 54.
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Det kan i en sådan situation verka vara av mindre betydelse hur uppsåtet är
definierat och  formulerat eftersom domaren anpassar sig efter
omständigheterna. Men även i detta läge är det enligt min mening av stor
betydelse hur uppsåtet är formulerat, detta eftersom det så att säga utgör den
yttre gränsen för domarens skön. 
   Och vi kommer aldrig att få veta vad den där pojken på grusvägen tänkte
innan har tryckte gasen i botten, han kanske inte tänkte nånting. Nog sagt….
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Sammanfattning
Ett av syftena med uppsatsen är att granska hur bevisning av uppsåt förhåller
sig till de principer som gäller för bevisning i allmänhet. Ett annat syfte är
att se på olika varianter av uppsåt ur bevisperspektiv. 
   I avsnitt två redogör jag för den idéhistoriska bakgrunden till den moderna
uppsåtsläran. Min slutsats är att föreställningen om den fria viljan är en
förutsättning för personlig skuld. Uppsåtsläran präglas av tre grundläggande
idéhistoriska föreställningar: Den ursprungliga, som säger att en avsiktlig
handling med ett oönskat resultat är mer förkastlig än en oavsiktlig med
samma resultat. Den kristna syndföreställning som förser uppsåtsläran med
en i sig självt straffvärd inre aspekt. Slutligen är uppsåtsläran präglad av den
vetenskapligt psykologiska föreställningen som bidragit med mer eller
mindre  realistiska teoretiska modeller för uppsåt och uppsåtsbedömning. 
   Avsnitt tre är en redogörelse för de tre dominerande varianterna av uppsåt:
Det viljebaserade uppsåtet där den lägre gränsen mot oaktsamhet dras med
hjälp av det hypotetiska provet. Det insiktsbaserade uppsåtet där handlande i
kombination med insikt om risken för en oönskad effekt utgör området för
de uppsåtliga gärningarna. Slutligen det likgiltighetsbaserade uppsåtet där
handlande i kombination med insikt om risken för en oönskad effekt och en
likgiltig attityd inför denna utgör området för de uppsåtliga gärningarna. 
   Det fjärde avsnittet är en redogörelse för Straffansvarsutredningens
betänkande SOU 1996:185 Straffansvarets gränser. Utredningen lade fram
ett förslag som gick ut på att införa ett kvalificerat sannolikhetsuppsåt i
svensk rätt samtidigt som det hypotetiska eventuella uppsåtet skulle
avskaffas. Uppsåtet skulle genom en lagändring i 1 kap. 2§ BrB ges en legal
definition. Straffansvarsutredningens förslag blev aldrig verklighet. 
   Avsnitt fem är en redogörelse för den rättsutveckling rörande uppsåt som
skett i praxis. Den viljebaserade varianten av uppsåt har i HD:s avgörande
under lång tid varit dominerande. Två gånger har Riksåklagaren försökt att
införa sannolikhetsuppsåtet. Båda gångerna har HD avvisat
sannolikhetsuppsåtet och friat den tilltalade med tillämpning av det
hypotetiska eventuella uppsåtet. Under lång tid använde HD sig av ett
likgiltighetsresonemang vid fällande domar. Det har under ett antal år varit
oklart om likgiltighetsuppsåtet skall ses som en självständig uppsåtsvariant
eller om det är en del av det hypotetiska eventuella uppsåtet. Genom
NJA 2002 s. 449 har HD slagit fast att det likgiltighetsuppsåtet bör ses som
en självständig variant av eventuellt uppsåt frikopplad från den hypotetiska
varianten. 
   Sjätte avsnittet är en genomgång av de grundläggande principer som styr
bevisning i allmänhet. Bevisbördan i brottmål ligger uteslutande på
åklagaren.  Det har hävdats i litteraturen att det skulle kunna ligga andra
typer av bördor på den tilltalade så som förklarings- och bemötandebörda.
Det får anses vara högst tveksamt om det finns någon börda som läggs på
den tilltalade innan åklagaren uppfyllt sitt beviskrav. Det beviskrav som
åklagaren skall uppnå formuleras bortom rimligt tvivel. Formuleringen är
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lånad från det anglosaxiska beyond reasonable doubt. Bevisningen når upp
till bortom rimligt tvivel då det inte längre finns utrymme för tänkbara
alternativa hypoteser. Med undantag för gärningsbeskrivningens precision i
vissa speciella fall tycks beviskravet vara konstant. Man skiljer på två typer
av bevisning: dels sådan som uppfyller det kunskapsteoretiska kravet, dels
sådan som inte gör det. Objektiva rekvisit kan i princip endast anses
bevisade genom bevisning som uppfyller det kunskapsteoretiska kravet.
Bevisning som inte uppfyller det kunskapsteoretiska kravet benämns som
struktural och anses enbart kunna verka parallellt med annan bevisning för
att stärka temat. 
   Avsnitt sju är en genomgång av hur de olika varianterna av uppsåt bevisas.
Det viljebaserade uppsåtet riskerar att dra in omständigheter som är knutna
till den tilltalades karaktär i processen. Den insiktsbaserade uppsåtet riskerar
att objektivisera uppsåtsprövning. Det likgiltighetsbaserade uppsåtet löper
enligt kritikerna risk att endast bli en omskrivning av det hypotetiska
eventuella uppsåtet. Den bevisning som bevisar uppsåt kan delas in i tre
kategorier: gärningsrelaterad, motivationsrelaterad och
gärningsmannarelaterad bevisning. Ur bevisvärderingssynpunkt är
gärningsrelatared bevisning att föredra. Gärningsmannarelaterad bevisning
är i hög grad struktural. Även om struktural bevisning accepterats som
tillräcklig för subjektiva rekvisit är beviskravet för uppsåt förmodligen inte
lägre än för andra brottsförutsättningar. Det har framhållits i litteraturen att
beviskravet skulle vara lägre, men någon stöd för detta finns inte i praxis.
Det har även hävdats att det skulle råda uppsåtspresumtion i vissa fall.
Presumtionseffekten kan dock förklaras med hur uppsåt bevisas. Samma
omständigheter tjänstgör som bevisfakta både för objektiva och subjektiva
omständigheter. 
   Slutligen har jag i avsnitt åtta granskat om ett förändrat uppsåtsbegrepp får
effekter på domstolens möjligheter att döma för ett oaktsamhetsbrott när
gärningsbeskrivningen endast anger ett uppsåtligt brott. Min slutsats är att
de argument som vid ett rent viljebaserat uppsåt tidigare hindrade
domstolarna att döma utanför gärningsbeskrivning fortfarande är tillämpliga
på ett nytt likgiltighetsbaserat uppsåt. 
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