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Sammanfattning 
Uppsatsen behandlar gränsdragningen mellan grov misshandel och försök 
till mord alternativt dråp. Utredningen görs ur ett domstolsperspektiv och 
syftet är att ta reda på hur domstolarna avgör huruvida uppsåt till mord eller 
dråp förelegat. Denna fråga utreds, i linje med de två frågeställningar som 
formulerats, i två led varav det första är av teoretisk karaktär och det andra 
har en praktisk funktion. Den teoretiska delen inleds med kapitel 2 som 
handlar om bevisvärdering i allmänhet. Bevisvärdering innebär att 
domstolen, utifrån ett eller flera existerande fakta, drar slutsatser avseende 
sannolikheten för att ett annat faktum föreligger. Sedan den fria 
bevisprövningen infördes i svensk rätt finns inga lagfästa bevisregler för 
domstolarna att följa. Som stöd för bedömningen används istället 
erfarenhetssatser, som utgör generella påståenden om sambandet mellan 
företeelser. En typ av bevis, som är både vanligt och viktigt i brottmål, är 
vittnesbeviset. Enligt Ekelöf bör domstolen alltid se vittnets utsaga som ett 
led i en beviskedja och bedöma varje led i kedjan för sig innan det slutliga 
bevisvärdet fastställs. Utsagor som lämnats av målsägande eller tilltalad 
leder till att särskilda hänsyn måste tas eftersom de har en speciell relation 
till det de berättar om. Diesen och Lindell har presenterat ett antal vanliga 
felkällor vid värdering av bevisning. Det är viktigt att domarna är medvetna 
om riskerna när de genomför en bevisvärdering. Ett exempel på en sådan 
felkälla är att bedömningen grundas direkt på domarens helhetsintryck av 
bevisningen istället för på en diskursiv analys där varje del bedöms och 
värderas för sig.   
 
Efter den allmänna delen följer kapitel 3 som behandlar de särskilda 
problem det innebär att värdera bevisningen av uppsåt. Sambandet mellan 
bevistema och bevis kan vara svårare att bedöma när det gäller den 
subjektiva sidan av ett brott eftersom det är mer individuellt och 
sammansatt. I de flesta fall som rör försök till mord eller dråp är det den 
lägsta formen av uppsåt, likgiltighetsuppsåt, som tillämpas. I denna del av 
uppsatsen behandlas därför hur en uppsåtsbedömning med tillämpning av 
likgiltighetsuppsåtet bör genomföras. Vidare diskuteras frågan om vilken 
sannolikhet för effektens förverkligande som ska krävas för att uppsåt ska 
anses föreligga. Enligt såväl HD som doktrin är den av gärningspersonen 
uppfattade sannolikheten för effektens inträde en viktig bevisfaktor i 
uppsåtsbedömningen. Borgeke menar att varje uppsåtsbedömning därför 
måste inledas med att denna faktor bedöms och föreslår att graden av 
subjektiv sannolikhet placeras in någonstans på en skala bestående av åtta 
steg. Utifrån denna gradering kan det sedan avgöras hur mycket ytterligare 
prövning som krävs för att avgöra huruvida uppsåt föreligger. I det rättsfall 
som etablerade likgiltighetsuppsåtet i svensk rätt presenterade HD ett antal 
faktorer som ska anses tala för likgiltighet. Faktorerna har även behandlats i 
doktrin och utgörs bland annat av hänsynslöst beteende, intresse i saken och 
upprörd sinnesstämning eller affekt.   
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Den praktiska delen av uppsatsen utgörs av kapitel 4 som består av en 
rättsfallsstudie. Det är samtliga fall från Svea Hovrätt under första halvåret 
2007 där åklagaren yrkat på försök till mord eller dråp som behandlas. Det 
rör sig sammanlagt om tolv fall. I den summering av rättsfallen som görs 
ligger fokus på de delar som behandlar själva händelseförloppet, hur 
värderingen av parternas utsagor och i viss mån övrig bevisning gjorts samt 
hur uppsåtsbedömningen ser ut. 
 
Analysen syftar till att binda samman den teoretiska delen med den 
praktiska för att nå fram till svaret på hur uppsåtsfrågan hanteras i fall som 
gäller försök till mord och dråp. Först behandlas frågan om själva 
bevisvärderingen. Jag menar att det råder brist på resonemang kring 
bevisvärdet hos vittnenas utsagor i de aktuella avgörandena. Dessutom är 
det enligt min mening anmärkningsvärt att det inte ställs upp någon 
alternativ hypotes i de fall där den tilltalade inte uttalar sig. Därefter jämförs 
domstolarnas tillämpning av likgiltighetsuppsåtet med den teori i frågan 
som presenterats. Här kan det konstateras att genomgången av uppsåtsfrågan 
skiljer sig mycket åt mellan de olika domskälen. I flera fall hoppas något av 
de två leden helt över och i några fall formuleras uppsåtet så att den 
tilltalade bedömts vara likgiltig inför risken för den aktuella effekten istället 
för effekten i sig. Det måste dock poängteras att när ett led hoppats över 
eller liknande kan det vara ett fel i formuleringen snarare än ett tankefel från 
domstolens sida. Sist i analysen behandlas den mer konkreta fråga som 
gäller vilka omständigheter som kommit att vara avgörande i uppsåtsfrågan 
i de tolv fallen. Här kan det konstateras att de diskrepansfaktorer som 
presenterades av HD i NJA 2004 s. 176 inte verkar ha fått särskilt stort 
genomslag i praktiken. Faktorerna har inte uttryckligen använts i något enda 
fall i denna studie. Den enda av faktorerna som ändå kan bedömas ha haft 
betydelse är gärningspersonens hänsynslösa beteende. Tillvägagångssättet är 
nämligen den faktor som verkar ha haft störst inverkan på avgörandet i 
uppsåtsfrågan. Även hotelser som den tilltalade uttalat har tillmätts 
betydelse i de fall det förekommit. En annan faktor som haft betydelse är 
huruvida den aktuella gärningen gett upphov till livshotande skador.   
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Summary 
This essay discusses the border between aggravated assault and attempted 
murder. This is discussed from the court’s perspective and the aim is to 
examine how the judges decide whether or not the perpetrator has had the 
necessary intent to be held responsible for attempted murder. The essay 
includes two parts, one of which is theoretical and one that is practical. The 
theoretical part begins with a text on valuation of evidence in general. This 
is the process where the court, from one or more existing facts, draws 
conclusions concerning the probability of the existence of another fact. 
There are no rules in the Swedish law on how this should be done. Instead, 
the judges have to use their own experience to see the connection between 
different phenomena. A type of evidence that is very common and important 
in criminal cases is the witness. According to Ekelöf, the court always needs 
to consider the statement of the witness as part of a chain of evidence and 
value each part of the chain separately before the final value of the evidence 
is settled. Statements of the perpetrator and the plaintiff need to be handled 
with caution considering their relation to the incidence. Diesen and Lindell 
have presented a number of common sources of error while evaluating 
evidence. It is important that the judges are aware of these risks. One such 
source is that the assessment is based directly on the general impression of 
the evidence rather than analyzing and valuing each part separately. 
 
After the general part, the special problems connected with valuation of 
evidence concerning criminal intent are discussed. The connection between 
the evidence itself and what it is supposed to prove can be harder to estimate 
regarding this part of the crime since it is more individual. In Swedish 
criminal law, there are different types of criminal intent that can be used. In 
most cases of attempted murder it is the intent called “likgiltighetsuppsåt” 
(intent based on indifference) that is being used. Therefore, a text on how 
that type of intent should be used is included in this part of the essay. After 
this, the question of what degree of probability for the criminal effect that 
should be demanded in order for the perpetrator to have had the necessary 
intent is discussed. According to both the Supreme Court of Sweden and the 
doctrine, the probability apprehended by the perpetrator is an important 
factor while evaluating the evidence of the criminal intent. Borgeke says 
that every assessment of intent has to begin with an evaluation of this factor 
and suggests that the level of probability be placed on a scale consisting of 
eight steps. This can be used as a starting-point to decide what else is 
needed to make a decision in the question of intent. The Supreme Court has 
presented a number of factors that should be seen as signs of indifference 
and therefore of intent. The factors have also been discussed in the doctrine 
and include reckless behaviour and the perpetrator’s interest in the matter.     
 
The practical part of the essay consists of a study of legal cases where 
twelve cases from the court Svea Hovrätt are discussed. These are all the 
cases from the first six months of 2007 where the prosecutor claimed that 
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the crime should be seen as an attempted murder. The summary of the cases 
focuses on the parts that deal with the actual course of events, the valuation 
of the statements of the parties and to some extent of other evidence, and the 
assessment of criminal intent. 
 
The analysis aims to link the theoretical part of the essay to the practical 
with the purpose of finding out how the question of intent is handled in legal 
cases regarding attempted murder. First, the valuation of evidence in general 
is discussed. In my opinion, there is a lack of reasoning when it comes to the 
valuation of witnesses as evidence. It is also noteworthy that no alternative 
hypothesis regarding the course of events is presented by the court in the 
cases where the perpetrator is silent. After this, the way the courts apply the 
intent based on indifference is compared with the theory presented on the 
matter. The way they handle the question of intent differs a lot. In some 
cases one of the two steps included is disregarded. However, such mistakes 
can be an error in wording rather than in thinking. The end of the analysis 
treats the more specific question of what factors have been vital in the 
assessment of the criminal intent in the twelve legal cases. The factors that 
were proposed by the Supreme Court do not seem to have had a very big 
impact on the courts. The only one that can be said to have influenced some 
of the decisions is reckless behaviour. In fact, the course of action seems to 
be the most important factor. Threats that have been expressed by the 
perpetrator have also been given importance where it occurred. Another 
factor of significance is whether or not the wounds have been life-
threatening.  
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1 Inledning 

”Fråga om bevisningen om uppsåt är besvärande.”1  
 
Så skriver Strahl år 1976 i Allmän straffrätt i vad angår brotten. Efter att ha 
ägnat ett antal månader under år 2007 åt att läsa om och fundera över frågan 
kan jag inte göra annat än att hålla med. Frågan är helt klart besvärande. 
Samtidigt är den både intressant och viktig.  
 
Att genom domstolar och deras verksamhet döma sina medborgare till 
straffrättsliga påföljder för gärningar de begått är något av den mest 
ingripande maktutövningen som staten ägnar sig åt. För att den ska vara 
legitim krävs att det högt satta kravet på rättssäkerhet upprätthålls. Det 
måste vara bevisat att de som döms faktiskt är skyldiga till de gärningar som 
de åtalats för. Åklagaren har bevisbördan för att alla brottsrekvisit är 
uppfyllda samt täckta med uppsåt. Oskuldspresumtionen gäller inom 
straffrätten och innebär att den tilltalade ska anses oskyldig tills motsatsen 
bevisats. Även in dubio pro reo, vid tvivel för den tilltalade, är en 
straffrättslig grundsats.2 På detta sätt vill man undvika att oriktiga 
straffdomar meddelas av det svenska rättsväsendet. En förutsättning för 
detta är att domstolen på ett systematiskt sätt går igenom den tillgängliga 
bevisningen och ser till att beviskravet är uppfyllt i alla delar. Den här 
uppsatsen handlar om att bedöma bevisningen av uppsåt, som utgör en av de 
svårare uppgifter som domstolen ställs inför i ett straffrättsligt mål. Att 
domstolarna i det enskilda fallet gör en tillräckligt grundlig 
uppsåtsbedömning, samt att kraven för att uppsåt ska anses föreligga är lika 
i samtliga fall, är förutsättningar för en upprätthållen rättssäkerhet.  
 

1.1 Syfte 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att reda ut hur bevisning av uppsåt 
bedöms och ska bedömas. För att konkretisera det syftet har jag valt att titta 
närmare på gränsdragningen mellan grov misshandel och försök till mord 
alternativt dråp. Jag gör detta ur ett domstolsperspektiv vilket innebär att jag 
vill se hur domstolarna ser på uppsåtsfrågan i nämnda fall. Fokus i 
uppsatsen kommer att ligga på en rättsfallsstudie där tolv rättsfall från Svea 
Hovrätt granskas. Syftet med studien är att utröna dels eventuella mönster 
gällande vilka faktorer som blivit avgörande för frågan om uppsåt till mord 
förelegat, dels om domstolens tillvägagångssätt stämmer överens med vad 
doktrinen säger om bevisning av uppsåt. 
 

                                                 
1 Strahl, s. 127. 
2 Lindell m.fl. s. 399. 
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1.2  Frågeställningar 
Utifrån det syfte som redovisats ovan har följande frågeställningar 
formulerats: 
 

• Hur ska bevisningen av uppsåt bedömas? Denna frågeställning är av 
teoretisk karaktär, och ska sedan följas upp av den andra, mer 
praktiska frågeställningen. 

 
• Hur görs bedömningen av huruvida uppsåt förelegat i praktiken? Det 

ska särskilt undersökas vilka konkreta faktorer som tillmäts vikt då 
domstolen avgör huruvida uppsåt till mord/dråp förelegat samt hur 
själva formuleringen av uppsåt ser ut i de olika domskälen. I den 
mån det är möjligt utifrån domskälen ska det även undersökas hur 
värderingen av den bevisning som blev avgörande i uppsåtsfrågan 
gjorts. 

 

1.3 Avgränsning 
Uppsatsen handlar i stor utsträckning om vilken problematik som är kopplad 
till bevisning av uppsåt. I detta sammanhang vore det såväl relevant som 
intressant att gå igenom de alternativ till likgiltighetsuppsåtet som 
debatterades i doktrin och rättspraxis inför och vid dess införande 2004 och 
diskutera vilket av dem som ger störst möjlighet att på ett tillfredställande 
sätt leda i bevis att uppsåt förelegat. Jag anser dock att denna fråga faller 
utanför de uppställda frågeställningarna och kommer därför att diskutera 
bevisning av uppsåt med den givna förutsättning att gällande lägsta form av 
uppsåt är likgiltighetsuppsåt. I en majoritet av rättsfallen tillämpas 
likgiltighetsuppsåtet, även om direkt uppsåt blir aktuellt i några fall. 
Faktadelen kommer därför att fokusera på likgiltighetsuppsåtet och hur en 
bedömning utifrån denna uppsåtskonstruktion bör göras. Ett syfte med 
uppsatsen är, som framgått ovan, att utreda vilka konkreta omständigheter 
som avgör huruvida uppsåt till mord förelegat. Diskussionen kring denna 
fråga kommer att föras generellt för samtliga fall och inte utifrån den valda 
uppsåtsformen.  
 
När rättsfallen från Svea Hovrätt presenteras kommer de delar av rättsfallen 
som inte är relevanta för de uppställda frågeställningarna att utelämnas av 
utrymmesskäl. Jag kommer således att koncentrera mig på att redovisa 
själva händelseförloppet, hur värderingen av parternas utsagor och i viss 
mån övrig bevisning gjorts samt hur uppsåtsbedömningen ser ut. Fokus 
kommer att ligga på hovrättens resonemang men eftersom den i många fall 
syftar tillbaka på resonemang som tingsrätten fört eller rent av fastställer 
tingsrättens dom kommer även tingsrättens domar att redovisas.  
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1.4 Metod och material 
Jag har använt mig av en traditionell rättsdogmatisk metod när jag har 
arbetat med uppsatsen. I den teoretiska delen har jag utgått från doktrin i 
form av litteratur och artiklar på området. Även praxis från Högsta 
Domstolen samt i viss mån förarbeten till relevanta lagrum har använts.  
 
Tyngdpunkten i uppsatsen ligger som framgått på själva rättsfallsstudien. 
Där har jag valt att behandla samtliga rättsfall från Svea Hovrätt under första 
halvåret 2007 där åklagaren yrkat på försök till mord eller dråp. 
Anledningen till att detta urval gjordes var att jag på så vis fick lagom 
många rättsfall att hantera i en uppsats av den här storleken. Jag ville inte 
behöva använda alltför många sidor till rättsfallsreferat men ändå ha ett 
tillräckligt stort material för att kunna göra vissa generaliseringar och 
förhoppningsvis dra relevanta slutsatser. Till denna relevans bidrar det 
faktum att det rör sig om rättsfall från i år. Rättsfallsstudien görs ur ett 
domstolsperspektiv och fokus ligger på hur domstolen resonerar sig fram till 
ett avgörande i uppsåtsfrågan. Rättsfallen jämförs med varandra och 
resultaten jämförs även med den teori kring bevisning av uppsåt som 
framkommit ur doktrinen. 
   

1.5 Disposition 
Uppsatsen är indelad i två teoretiska och en praktisk del. De inledande 
teoretiska delarna består av ett kapitel om bevisvärdering i allmänhet och ett 
annat om den särskilda problematik som bevisvärdering gällande uppsåt 
innebär. Därefter följer ett kapitel med domstolspraxis, där de tolv 
rättsfallen från Svea Hovrätt återges. Sist följer en analys, där jag reflekterar 
över den information som presenterats. Här kommer de två 
frågeställningarna, den teoretiska sidan och den praktiska sidan, bindas 
samman. Jag kommer i stora drag följa uppdelningen i faktadelen och 
tillämpa den ledning som praxis och doktrin ger på de resultat som 
rättsfallstudien visat. Sist i analysen kommer resultaten av rättsfallsstudien 
att sammanfattas. I slutet av uppsatsen finns en bilaga med en överblick 
över rättsfallen där det framgår kortfattat vilken typ av gärning det rör sig 
om, vilket utfallet blev samt vad domstolen skrev i domskälen om vad som 
ansågs avgörande i uppsåtsfrågan.  
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2 Bevisvärdering  

2.1 Allmänt om bevisvärdering 
RB 35 kap. 1 § 1 st. lyder: Rätten skall efter samvetsgrann prövning av allt, 
som förekommit, avgöra, vad i målet är bevisat.   
 
Denna generalklausul styr domstolen på så sätt att den anger att domstolen 
ska beakta allt som förekommit. Däremot anger den inte hur detta ska göras, 
vilket utgör själva kärnan i den fria bevisprövning som gäller för svenska 
domstolar och som omfattar såväl bevisföring som bevisvärdering. Domaren 
är således inte bunden av några rättsregler vid bevisvärderingen. Det innebär 
inte att bevisvärderingen kan göras helt utifrån domarens eget gottfinnande. 
En sådan ordning hade inte heller varit önskvärd eftersom det hade lett till 
godtycke och oförutsebarhet. Istället för i lagregler finns numera riktlinjer för 
bevisvärderingen i förarbeten och praxis. Vid införandet av den fria 
bevisvärderingens princip, med lagstöd i ovan citerade paragraf, framgick ur 
förarbetena att prövningen ska göras objektivt, med innebörden att 
bevisprövningen även för andra än domstolen själv ska ha en övertygande 
beviskraft. Själva bevisvärderingen ska göras med hjälp av allmänna 
erfarenhetssatser och slutledningsregler.3 Dessa är dock inte objektivt 
fixerade utan lämnar ett relativt stort utrymme för domarens subjektiva 
prövning. Enligt Lindell kan de principer för bevisvärderingen som kommer 
till uttryck i förarbetena till RB 35 kap. 1 § sammanfattas som fyra krav, som 
hänger samman med varandra. Det första är objektivitetskravet, som innebär 
att domarens resonemang måste grundas på sådana skäl som kan godtas av 
andra förståndiga personer. Av detta krav följer ett annat, nämligen 
redovisningskravet. Domstolen är skyldig att redovisa vad den grundat sitt 
avgörande på. Det tredje kravet, analyskravet, innebär i sin tur att domstolen 
inte får avgöra bevisfrågorna enbart utifrån totalintrycket av den samlade 
bevisningen utan den måste göra en diskursiv analys av materialet. Det fjärde 
kravet har att göra med vad domaren får beakta vid bevisvärderingen och 
kallas materialbegränsningskravet. Förutom sådant som framkommit i målet 
får domstolen beakta notorisk kunskap och erfarenhetssatser som den känner 
till.4  
 
Bevisvärdering kan beskrivas som en intellektuell process som har 
åklagarens gärningsbeskrivning som utgångspunkt.5 Det har även uttryckts 
som att det är en kunskapsteoretisk verksamhet och därmed skiljer sig från 
rättstillämpning, som innehåller viljande inslag.6 Domstolens uppgift är att 
granska utredningen i målet och parternas uttalanden om vad som hänt för att 
därefter ta ställning till vilka slutsatser som kan dras därav och med vilken 

                                                 
3 SOU 1926:32 s. 255. 
4 Lindell m.fl. s. 398.  
5 Brun m.fl. s. 173. 
6 Lindell m.fl. s. 397. 
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säkerhet sådana slutsatser kan dras.7 Bevisvärdering innebär alltså att 
domstolen, utifrån ett eller flera existerande fakta, drar slutsatser avseende 
sannolikheten för att ett annat faktum föreligger. Det första faktumet, ett så 
kallat bevisfaktum, har ett visst bevisvärde för det andra faktumet som kallas 
bevistemat. För att ett bevisfaktum ska vara relevant i målet måste det således 
ha ett bevisvärde för eller emot bevistemats existens.8 Ett bevisfaktum kan ha 
olika bevisvärde i olika situationer och för att avgöra dess bevisvärde just i 
den aktuella situationen kan domstolen ta hjälp av andra omständigheter 
kallade hjälpfakta. Hjälpfakta kan delas in i två kategorier; positiva och 
negativa. De positiva förstärker bevisvärdet av ett bevisfaktum medan ett 
negativt försvagar det. Även om bedömningen av ett bevisfaktums värde i 
stor utsträckning måste göras intuitivt, blir säkerheten alltid större ju 
noggrannare man utreder vilka hjälpfakta som finns tillhands. De måste 
sedan bedömas som en totalitet. Om alla existerande hjälpfakta utretts, såväl 
positiva som negativa, kan bevisningen sägas vara robust. Det innebär att det 
inte anses finnas någon ytterligare bevisning som skulle påverka bevisvärdet 
hos bevisfaktumet. Ett negativt hjälpfaktum kan alltså ge bevisfaktumet ett 
svagare bevisvärde, men själva bevisvärdet blir säkrare eller mer robust.9 
Lindell påpekar att domstolen inte bör kompensera för en bristande robusthet 
genom att betrakta bevisvärdet som lägre. Han menar att det är viktigt, om än 
svårt, att bedöma robusthet och bevisvärde på olika skalor.10 Även om ett 
bevisfaktum har ett svagt bevisvärde kan det vara användbart. Det kan vara 
så att det finns annan bevisning som talar i samma riktning och att de 
gemensamt utgör tillräcklig bevisning. Ekelöf skriver att det ”kan föreligga 
ett svagt bevis för ett påstående som i själva verket är sant - liksom ett starkt 
bevis för ett sådant som är falskt”.11

 
Lindell är tveksam till indelningen i bevisfakta och hjälpfakta. Som exempel 
tar han det fall då ett vittne har gjort en iakttagelse på långt håll och i mörker. 
Enligt Ekelöfs synsätt är alltså utsagan ett bevisfaktum och mörkret och 
avståndet utgör två hjälpfakta. Lindell menar att det istället är utsagan 
tillsammans med de aktuella omständigheterna som ger ett eventuellt 
bevisvärde. Att tala om positiva och negativa hjälpfakta, som påverkar 
bevisvärdet åt olika håll, blir alltså inte relevant. Om betingelserna är alltför 
dåliga uppfyller inte utsagan de krav som kan uppställas för att den ska vara 
tjänlig som bevis.12  
 
Det är viktigt att domstolen, när det finns flera bevis, inte låter bevisen 
påverka varandra på ett felaktigt sätt. Exempelvis ska domaren i sin 
bedömning av ett visst bevis inte påverkas av kunskapen om att bevistemat 
bevisats av ett annat bevis. Detta kallas oberoendekravet. För att uppfylla 
kravet måste domstolen särskilja bevisen från varandra, något som enligt 
Lindell kan vara svårt. En viss typ av händelse leder kanske vanligtvis till 

                                                 
7 Brun m.fl. s. 173. 
8 Ekelöf, s. 12 f. 
9 Ekelöf, s. 126 ff. och s. 132. 
10 Lindell m.fl. s. 412 f. 
11 Ekelöf s. 136 f. 
12 Lindell m.fl. s. 361 och 410. 
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vissa typer av bevis och de kan då inte sägas vara helt oberoende av 
varandra.13

 
För att bedöma bevisvärdet hos ett bevisfaktum använder domstolen 
erfarenhetssatser. De kan sägas ha samma funktion inom den fria 
bevisvärderingen som bevisvärdereglerna hade enligt den legala bevisteorin.  
En erfarenhetssats är enligt Ekelöf ”ett påstående om sambandet mellan 
företeelser, som gäller generellt för dessa”.14 Med hjälp av erfarenhetssatser 
binds bevisfaktum samman med det tema som ska bevisas. I vissa fall kan 
erfarenhetssatser utgöras av frekvenssatser som är grundade på statistiska 
undersökningar men det är vanligare att domaren får utgå ifrån sin 
livserfarenhet i bedömningen. Erfarenhetssatser används även för att bedöma 
betydelsen hos hjälpfakta, och då är det i ännu högre grad livserfarenheten 
som får användas.15 Om erfarenhetssatsen ligger utanför domarens egen 
kompetens kan och bör den använda sig av en sakkunnig som kan se på 
beviset utifrån sin erfarenhet.16 En erfarenhetssats kan vara vag och har i så 
fall ett högsta och ett lägsta värde. Enligt principen in dubio pro reo bör det 
högre värdet användas om erfarenhetssatsen talar för den tilltalade och det 
lägre om den talar emot honom.17   
 
Enligt bland annat Lindell är det relevant att tala om ursprungssannolikhet 
hos ett påstående. Risken med ett sådant begrepp är att man fäster vikt vid att 
något i allmänhet framstår som sannolikt, även om det inte finns någon 
konkret bevisning om sannolikheten i det aktuella fallet.18 Ekelöf poängterar 
att bevissituationen för en part inte ska påverkas i någon riktning av hur 
vanligt bevistemat är i andra liknande fall.19 Lindell menar dock att ett sådant 
ursprungsvärde säkert har stor betydelse i domstolarnas resonemang i 
praktiken och att det har flera fördelar. Ursprungssannolikheten hjälper 
således domstolen att avgöra vad som behöver bevisas och vilken bevisning 
som är relevant. Dessutom kan den göra en beskrivning av ett 
händelseförlopp mer begriplig och hjälpa till att utesluta påståenden som är 
helt verklighetsfrämmande.20 Enligt Diesen finns det en stor oenighet om 
ursprungssannolikhetens betydelse inom doktrinen. Han menar dock att 
enighet råder om att ingen ska kunna fällas enbart på grund av en hög 
ursprungssannolikhet.21  
  

                                                 
13 Lindell m.fl. s. 409. 
14 Ekelöf, s. 14. 
15 Ekelöf, s. 15. 
16 Lindell m.fl. s. 361. 
17 Lindell m.fl. s. 400 och 402. 
18 Lindell m.fl. s. 408 f. 
19 Ekelöf, s. 138.  
20 Lindell m.fl. s. 408 f. 
21 Diesen, s. 39. 
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2.2 Utsagor som bevisning 
En typ av bevis, som är både vanligt och viktigt i brottmål, är vittnesbeviset. 
Att värdera utsagor har sagts vara den svåraste uppgiften inom 
bevisprövningen.22 Enligt Ekelöf bör domaren inte, när det är den fria 
bevisvärderingens princip som gäller, dra slutsatser om händelseförloppet 
direkt från vittnets utsaga. Man ska istället alltid se den som ett led i en 
beviskedja och bedöma varje led i kedjan för sig. Varje led (utom det första 
och det sista) utgör både bevistema för det föregående ledet och bevisfaktum 
för det efterföljande. Ekelöf tar ett exempel med ett vittne till en misshandel 
som pekar ut den tilltalade som gärningsperson, där kedjan kan se ut så här: 
 
Domarens iakttagelse av vad vittnet säger → Vittnets utsaga → Vad vittnet 
menat härmed → Vittnets minnesbild → Vittnets iakttagelse av misshandeln 
→ Att det var den tilltalade som slog ner målsäganden.23

 
Det finns många kritiska punkter i den här kedjan. En sådan är att domaren 
kan missuppfatta vad vittnet säger, vilket det kan finnas flera skäl till. Vittnet 
kan använda sig av ett vardagsspråk med uttryck som är vaga och kan ha 
flera betydelser. Denne kan ha ett annat språkbruk än domaren. Dessutom 
kan nervositet göra att förhörspersonen säger något annat än det denne 
egentligen menar. En annan kritisk fråga är om det vittnet berättar faktiskt 
stämmer överens med vad han eller hon minns av händelsen, eller om denne 
ljuger och därmed begår mened. Det kan vara så att större delen av 
vittnesutsagan stämmer överens med vittnets minnesbild men att någon del är 
osann, och att detta är svårt för domstolen att upptäcka. Men de delar av 
kedjan som enligt Ekelöf oftast leder till problem är de två sista leden. Hur 
stort bevisvärde minnesbilden har för iakttagelsen kan variera mycket och 
domstolen måste ta hänsyn till olika hjälpfakta för att ta reda på hur det ser ut 
i det aktuella fallet. Hur lång tid som gått sedan händelsen kan exempelvis 
påverka. En annan fråga är om själva iakttagelsen kan läggas till grund för att 
avgöra vad som verkligen hände. Kanske uppfattade vittnet situationen fel. 
Viktiga hjälpfakta kan här vara vittnets synförmåga och hur långt ifrån 
händelsen han eller hon varit.24    
 
Även Diesen har skrivit om svårigheten att bedöma utsagebevisning. Han 
poängterar, liksom Ekelöf, att värderingen av en utsaga inte ska göras utifrån 
allmänna intryck av utsagan utan genom en utsageanalys. Olika 
uppgiftslämnare har olika förutsättningar att lämna en riktig utsaga och bland 
annat minnesförmåga, motivation och förmåga att återberätta påverkar, 
förutom själva sanningshalten, det slutliga bevisvärdet. Ingen kan på ett helt 
korrekt och heltäckande sätt återge ett händelseförlopp. Själva 
varseblivningen av en händelse är selektiv och beror bland annat på vem 
betraktaren är och vilket nyhetsvärde situationen har för honom eller henne. 
Domstolen bör dessutom särskilt akta sig för att blanda ihop en 
                                                 
22 Brun m.fl. s. 228. 
23 Ekelöf, s. 124. 
24 Ekelöf, s. 125 f. 
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förhörspersons allmänna trovärdighet med den aktuella utsagans värde. Ej 
heller bör den blanda ihop personens uttalanden om säkerheten av berättelsen 
med den verkliga säkerheten.25  
 
Partsförhör är ofta den viktigaste kunskapskällan i brottmål. Att värdering av 
utsagor är en mycket svår uppgift gäller dock alldeles särskilt för dessa 
utsagepersoner och speciellt när det rör sig om en ord-mot-ord-situation. 
Råder det en total brist på annan bevisning måste domstolen grunda 
bedömningen helt på målsägandens och den tilltalades berättelser, vilket 
ställer höga krav på bedömningen av utsagornas bevisvärde.26 Ekelöf 
påpekar att partsförhör är en mycket osäker kunskapskälla. Det är inte 
ovanligt att den tilltalade ljuger för att inte bli dömd. Målsäganden i sin tur är 
ofta upprörd över vad han eller hon utsatts för och kan ha en skev uppfattning 
av vad som hänt. Försiktighet är alltså påkallad då domstolen bedömer 
händelseförloppet utifrån parternas utsagor.27  

2.3 Felkällor vid bevisvärdering 
Såväl Diesen som Lindell har pekat ut ett antal vanliga svårigheter och 
felkällor vid domstolens bevisvärdering. Det är viktigt för domstolen att vara 
medveten om sådana typiska fällor när den genomför en bevisvärdering.28 En 
vanlig felkälla är att bedömningen grundas på domarens helhetsintryck av 
bevisningen istället för på en diskursiv analys där varje del av bevisningen 
bedöms och värderas för sig. Helheten riskerar alltså att skymma delarna. 
Diesen skriver att domaren måste se till att inte påverkas av vart det lutar i 
målet när ett enskilt bevis värderas. Förutom varje bevis menar Diesen att 
även varje bevistema, eller varje rekvisit, måste bedömas för sig. På så sätt 
kan man undvika att en brist på bevisning avseende ett rekvisit tillåts 
kompenseras av att det finns mycket bevisning för ett annat rekvisit. Först 
därefter ska bevisningen som helhet bedömas.29  

 
En annan felkälla är risken för subjektiv bevisvärdering. Den kan ta sig 
många olika uttryck, bland annat i att ursprungssannolikheten överskattas. 
Om ett beskrivet händelseförlopp i sig framstår som väldigt osannolikt för 
domaren avfärdas det kanske utan att det utreds ordentligt om det i det här 
fallet faktiskt stämmer. Det måste även undvikas att ursprungssannolikheten 
för ett visst händelseförlopp tillåts påverka bevisvärdet hos ett bevis för det 
aktuella händelseförloppet. Diesen skriver att risken när det gäller 
ursprungssannolikhet är att domaren inte skiljer på abstrakt och konkret 
sannolikhet, med andra ord hur sannolik en händelse är i allmänhet och hur 
sannolikt det är att den inträffat i det aktuella fallet.30 Ytterligare en källa till 
subjektiv bevisvärdering är enligt Diesen åklagarens centrala roll. Eftersom 
åklagaren, i egenskap av en jurist som är väl insatt i målet, gjort 
                                                 
25 Diesen, s. 41 f. 
26 Brun m.fl. s. 228. 
27 Ekelöf, s. 196. 
28 Diesen, s. 33. 
29 Lindell m.fl. s. 417 och Diesen, s. 34 f. 
30 Lindell m.fl. s. 417 och Diesen, s. 40. 
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bedömningen att det finns tillräcklig bevisning för en fällande som, finns 
risken att domstolen redan när rättegången inleds tänker att domen bör bli 
fällande.31  
 
För att undvika en subjektiv bevisvärdering skriver Diesen att det även är 
viktigt att domaren på ett medvetet (och gärna uttalat) sätt sorterar bort 
irrelevanta fakta så att den inte omedvetet vägs in i bevisvärderingen. Det kan 
till exempel röra sig om omständigheter som inte har med den åtalade 
gärningen att göra eller som visat sig sakna bevisvärde. Samtidigt poängterar 
han vikten av att inte bortse från omständigheterna förrän det på ett grundligt 
sätt utretts att de verkligen är irrelevanta.32 Även domarens egna fördomar 
och förväntningar bör skalas bort. Risken finns att saker som klasstillhörighet 
och ideologi gör domstolens bedömning mindre objektiv och att allt som 
avviker från domarens bild av vad som är normalt läggs den tilltalade till 
last.33 En risk som uppstår om ett bevis anses tala starkt för en viss sak är att 
det vid värderingen av övriga bevis görs en bevisanpassning så att de tolkas i 
enlighet med det första beviset. Det utnyttjas exempelvis enbart som bevis för 
temat, medan man bortser från den motverkan som omständigheten samtidigt 
kan anses ge. Motsatsvis finns även risken att domstolen tolkar en brist på 
motbevis från försvaret som stöd för åklagarens gärningspåstående. Att det 
inte framlagts någon egentlig motbevisning skulle alltså visa att det heller 
inte är möjligt att presentera någon sådan. Samma sak gäller för ett 
misslyckat försök till motbevisning, risken finns att ett sådant i sig får verka 
som stöd för åtalet.34  
 
Vidare föreligger enligt såväl Diesen som Lindell risk för överskattning av 
bevisvärdet hos bevis när det finns en stor mängd faktorer som talar för 
samma tema. Särskilt är det fallet vid långa beviskedjor.35 Om försvaret 
presenterar många tänkbara alternativa hypoteser finns det vidare risk att 
domstolen, utan att verkligen pröva varje hypotes för sig, drar slutsatsen att 
åtminstone någon av dem måste ge upphov till rimligt tvivel och alltså 
överskattar de alternativa förklaringarna.36 Det finns även en risk att 
domstolen underskattar värdet av samverkande bevisning. Om två av 
varandra oberoende bevis talar för samma sak, blir bevisvärdet då högre än 
de två enskilda bevisens värde? Lindell menar att så inte är fallet, men att 
bevisningen blir säkrare (mer robust).37      
 

2.4 Straffrättens beviskrav 
Bevisbördan i brottmål åvilar åklagaren; det är alltså inte meningen att en 
tilltalad ska bli dömd för att han eller hon inte kunde presentera tillräcklig 
                                                 
31 Diesen, s. 35. 
32 Diesen, s. 36. 
33 Diesen, s. 40 f. 
34 Diesen, s. 37 f och 40. 
35 Lindell m.fl. s. 418 f och Diesen, s. 38.  
36 Diesen, s. 38. 
37 Lindell m.fl. s. 419 f. 
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bevisning för sin oskuld. För att döma en person måste tillräcklig bevisning 
för det slutliga bevistemat ha presenterats. Hur stark bevisningen ska vara 
för att anses tillräcklig anges dock inte i RB utan har lämnats åt rättspraxis 
att avgöra. HD uttrycker sedan NJA 1980 s. 725 straffrättens beviskrav som 
att det måste vara ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade begått den 
gärning som framgår av gärningsbeskrivningen. Samma norm gäller i 
princip för alla typer av brott samt för alla rekvisit som brotten består av, 
även om ett fåtal beviskravssänkningar38 som gäller under särskilda 
premisser har gjorts. Att det rör sig om brott med särskilda bevissvårigheter 
eller med svårbedömda rekvisit har dock inte accepterats som skäl till 
beviskravssänkning av HD. Fördelar som uttryckts vad gäller formuleringen 
av beviskravet är att den ger uttryck för bevisprövningens objektiva 
karaktär. Begreppet rimligt syftar till objektiva fakta snarare än en subjektiv 
övertygelse. Tvivlet ska alltså vara rationellt och konkret. Dessutom ger 
beviskravet en metod för bevisprövningen, nämligen att fastställande av 
skuld ska ske genom undanröjande av tvivel i form av alternativa hypoteser. 
Metoden tillämpades av Högsta Domstolen i det aktuella fallet. Man ser 
åklagarens gärningsbeskrivning som huvudhypotes avseende det inträffade 

och för att beviskravet ska vara uppfyllt måste alla alternativa hypoteser 
utredas. På detta sätt konkretiseras det tvivel som talar till den tilltalades 
fördel. Med alternativ hypotes avses alla förklaringar, som inte täcks in av 
gärningsbeskrivningen. Även förmildrande omständigheter kan räknas dit. 
Om den alternativa tesen presenteras av försvaret, åklagaren eller rätten har i 
sig ingen betydelse.39

 
Ofta presenteras av naturliga skäl en alternativ hypotes av försvaret men 
även rätten själv kan formulera alternativa teser. I NJA 1980 s. 725 friades 
den tilltalade för att det fanns utrymme för rimligt tvivel. HD uttalade att 
”skuldfrågan i brottmål inte utgör avvägning mellan parternas versioner” 
och uppställde en egen alternativ hypotes. Även i exempelvis NJA 1990 s. 
555 friade HD en rattfylleriåtalad man på en alternativ hypotes som han 
själv inte framfört, nämligen att det kunde ha varit hans kamrat som kört 
bilen. De teser som avses är sådana som talar till den tilltalades fördel, om 
åklagaren framställer alternativa teser till den tilltalades nackdel görs det i 
form av alternativa yrkanden eller justeringar av åtalet. Det bör dock 
påpekas att det handlande som den alternativa hypotesen beskriver i sig kan 
utgöra ett brott. Så länge detta brott inte kan anses omfattas av 
gärningsbeskrivningen verkar ett sådant alternativt scenario, om det ger 
upphov till rimligt tvivel, i friande riktning. Först om inga alternativa 
hypoteser framstår som så pass rimliga att det finns anledning att tvivla på 
att det är gärningsbeskrivningen som redovisar det verkliga 
händelseförloppet kan beviskravet anses vara uppfyllt.40 Diesen 
understryker att eftersom användande av alternativa hypoteser även är det 
arbetssätt som används av polis och åklagare under förundersökningen finns 
det en risk att domstolen utgår från att de alternativa förklaringarna redan 
har prövats och inte behöver prövas igen. Det är viktigt att domstolen ändå 
                                                 
38 Exempelvis avseende förekomsten av nödvärnsrätt, se Brun m.fl. s. 76. 
39 Brun m.fl. s. 76 f. och Diesen, s. 131. 
40 Brun m.fl. s. 78 f. 
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uppställer alternativa hypoteser så snart det finns ett behov av det. Det kan 
vara under beredningen, vid prövningen av utredningskravet och vid 
prövningen av beviskravet.41    
 
Enligt Diesen innehåller beviskravet så som det nu är formulerat ett 
relevanskriterium; det bygger på vad som är rimliga alternativ till 
gärningsbeskrivningen och vad som är rimlig bevisning i målet. Med detta 
menar han att det kan krävas olika mycket utredning i olika fall. Det är 
således bara vid de grövsta förnekade brotten som utredningen ska vara så 
fullständig att gärningen kan sägas vara utredd bortom allt rimligt tvivel. En 
viss felmarginal ska vara tillåten och tvivlet måste prövas rationellt. 
Rimligheten i tvivlet i ett konkret fall beror på möjligheten att förena en 
alternativ hypotes med föreliggande omständigheter.42

 
Att bevisa uppsåt innebär särskilda svårigheter, vilka ska behandlas i 
följande kapitel. Brun, Diesen och Olsson diskuterar därför om det är 
möjligt att upprätthålla ett lika högt beviskrav för uppsåtsfrågan som för 
övriga rekvisit. En förutsättning för att det ska vara möjligt är enligt dem att 
man grundar bedömningen på objektiva omständigheter i målet och inte har 
ambitionen att klargöra vad den tilltalade faktiskt insåg och hur denne 
tänkte. Frågan om en eventuell sänkning av beviskravet har tagits upp i 
praxis, till exempel i NJA 1980 s. 514. Där hade Hovrätten funnit det vara ”i 
hög grad sannolikt” att den tilltalade insett att offret skulle dö. En sådan 
sänkning av beviskravet godtogs dock inte av Högsta Domstolen.43 Enligt 
Diesen bör beviskravet sänkas i uppsåtsdelen. Han menar att det är fel att 
fortsätta påstå att den tilltalades uppsåt ska styrkas bortom rimligt tvivel. Att 
sänka kravet till tillräckliga skäl eller sannolika skäl skulle enligt honom 
innebära att man erkänner på vilken nivå bevisningen av uppsåt faktiskt 
ligger i praktiken. Han menar att detta är ett bättre sätt att lösa 
problematiken med bevisning av uppsåt än att exempelvis ändra 
uppsåtsformerna eftersom det endast skulle innebära att man döljer 
problemet.44

                                                 
41 Diesen, s. 133 ff. 
42 Diesen, s. 129 ff och s. 82. 
43 Brun m.fl. s. 77 och 79. 
44 Diesen, s. 94. 
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3 Uppsåtets särskilda 
problematik 

3.1 Uppsåt i svensk rätt 
I BrB 1:2 1 st. anges att en gärning, om inte annat är föreskrivet, endast ska 
betraktas som ett brott om den begåtts uppsåtligen. Enligt 
täckningsprincipen ska gärningspersonens uppsåt som huvudregel täcka hela 
den rättstridiga gärningen. Från början gällde detta endast gärningar i 
brottsbalken, men sedan 1994 omfattas även gärningar som finns beskrivna i 
specialstraffrätten. Det finns alltså ett allmänt krav på uppsåt i den svenska 
straffrätten. Anledningen till det är att den som handlat med uppsåt anses ha 
ett mer långtgående ansvar för sitt handlande än den som inte handlat med 
uppsåt. I Brottsbalkskommentaren beskrivs det som att personen har företett 
skuld. Den allmänna rättsuppfattningen anges vidare vara sådan att det 
skulle vara omoraliskt att döma personer oberoende av vilken skuld de haft 
till gärningen. Dessutom är det meningen att straffrättens stadganden ska 
styra människor i deras handlande, och det skulle motverka detta syfte att ha 
en ordning där personer straffades i samma utsträckning oavsett om de 
kunnat påverka sitt brottsliga handlande eller ej.45  
 
Det finns ingen definition av uppsåt i den svenska lagen. Istället har det 
utvecklats en praxis på området som innebär att de nu gällande tre formerna 
av uppsåt är direkt uppsåt, indirekt uppsåt och likgiltighetsuppsåt. Att det 
straffrättsliga begreppet uppsåt i viss mån skiljer sig från vad allmänheten 
menar med att en handling utförts uppsåtligen står klart. Enligt vanligt 
språkbruk skulle uppsåt närmast kunna beskrivas som att en handling 
begåtts ”med vett och vilja”. Strömmerstedt menar att det juridiska 
uppsåtsbegreppet är såväl snävare som bredare än den mer allmänna 
betydelsen av uppsåt. Snävare för att det enligt täckningsprincipen bara 
omfattar precis de omständigheter som utgör rekvisit för det aktuella brottet. 
Bredare för att det inte är möjligt att hitta sanningen om precis vad som 
pågått i den handlandes hjärna. Istället efterforskas mer objektiva 
komponenter som kan ses som uttryck för eller emot uppsåt.46   
 
Skillnaden mellan objektiva och subjektiva rekvisit i bevishänseende är bland 
annat att sambandet mellan bevistema och bevis för objektiva omständigheter 
i allmänhet är synligt och konkret medan det är individuellt, sammansatt och 
utanförliggande när det gäller subjektiva omständigheter.47 Bevisningen i ett 
brottmål måste omfatta alla rekvisit i brottsbeskrivningen, såväl dess 
objektiva som dess subjektiva sida. Träskman menar att domstolarna i sina 
avgöranden trots detta ofta begränsar sig till att diskutera om beviskravet 

                                                 
45 Holmqvist m.fl. s. 1:12 f. 
46 Strömmerstedt, s. 34 f och Holmqvist m.fl. s. 1:14. 
47 Diesen, s. 91. 
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uppnåtts vad gäller den rättstridiga gärningen och inte huruvida det uppnåtts i 
uppsåtsdelen. Ett annat sätt att fokusera bevisningen på den objektiva sidan 
av brottet är att pröva den subjektiva sidan av brottet, men att göra det enligt 
en objektiv måttstock. Domstolen reder då exempelvis ut hur stor 
sannolikheten för viss effekt varit objektivt sett och drar slutsatsen att 
gärningspersonen bör ha insett detta, istället för att försöka ta reda på hur 
sannolikheten framstod för gärningspersonen. Därmed kringgår domstolen de 
särskilda problem som är förknippade med att bevisa uppsåt.48

 

3.2 Tillämpning av likgiltighetsuppsåtet 

3.2.1  Steg 1- insikt om risken 
Det första ledet vid en tillämpning av likgiltighetsuppsåtet är att bedöma om 
gärningspersonen haft insikt om risken för effektens förverkligande. 
Resonemang kring huruvida en viss handling medför en viss effekt kan 
grundas på allmän livserfarenhet.49 Att en person inser ett visst förhållande 
innebär inte att han eller hon vid varje givet tillfälle tänker på det eller har det 
aktuellt i sitt medvetande. Det krävs dock att förhållandet fångar personens 
uppmärksamhet tillräckligt för att denne ska ha möjlighet att anpassa sitt 
tänkande och handlande efter det.50 Ett annat sätt att uttrycka saken är att 
personen ”en gång blivit säker på, kommit att tro eller misstänka något och 
att han inte glömt bort detta”.51 Man kan normalt sett utgå från att även 
gärningspersonen haft sådan insikt som ingår i allmän livserfarenhet. 
Möjligheten att så inte är fallet finns dock alltid, och uppmärksamhet måste 
fästas vid denna eventualitet. För att tillräcklig bevisning ska anses föreligga 
krävs, i enlighet med tidigare resonemang, att den alternativa tesen att 
gärningspersonen inte insett vad allmän livserfarenhet visar, är så orimlig att 
den inte leder till rimligt tvivel. Träskman påpekar dock att det finns 
situationer då kausalsambandet mellan handlingen och effekten är så 
invecklat att det inte går att bevisas enbart genom hänvisning till allmän 
livserfarenhet. I de fallen krävs specifik bevisning för att gärningspersonen 
haft sådan särskild kunskap som krävs för att faktiskt inse att effekten kunde 
inträda.52

 
Cavallin presenterar i sin avhandling Skuld resultaten av en studie som 
fokuserade på gränsen mellan uppsåt och oaktsamhet. Det var 
tingsrättsdomar för uppsåtligt och oaktsamt dödande samt grov misshandel 
under fyra år som granskades. När det gäller de osjälvständiga mordbrotten 
hoppade domstolen i 6 av 69 fall över det andra ledet i 
uppsåtsbedömningen.53 Den nöjde sig således med att konstatera att det 
                                                 
48 Träskman, s. 57 och 63. 
49 Träskman, s. 64. 
50 Jareborg, 1969, s. 206. 
51 Jareborg, 1986, s. 7. 
52 Träskman, s. 64. 
53 Den lägsta uppsåtsformen utgjordes vid tiden för studien av eventuellt uppsåt med 
hypotetiskt prov och det andra ledet utgjordes således av det hypotetiska provet.  
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funnits en hög risk och att den tilltalade haft uppsåt inför den risken. 
Cavallin kallar detta för ett riskuppsåt.54  
 

3.2.2  Steg 2- likgiltighet inför effekten 
Det andra steget i likgiltighetsuppsåtet är att bedöma huruvida 
gärningspersonen varit likgiltig inför effektens inträde. Här stöter domstolen 
på de verkliga svårigheterna vad gäller uppsåtsbedömningen. Det handlar 
om att bevisa förhållanden i gärningspersonens medvetande och inställning 
vid en tidpunkt i det förflutna, något som bara han eller hon, om någon, kan 
känna till. Sådana förhållanden går inte att objektivt konstatera genom att 
iaktta, mäta eller registrera dem. Förutom erkännande finns heller inget 
direkt avgörande bevis för dem. Istället får det visas genom utsagor från den 
tilltalade och andra. Utsagorna kan dels gälla själva inställningen som 
sådan, dels faktorer i gärningspersonens beteende som kan peka på att en 
viss inställning förelegat. Träskman menar dock att det måste anses högst 
tveksamt om det verkligen är möjligt att dra tillförlitliga slutsatser kring en 
persons vilja i förhållande till en möjlig effekt utifrån dennes yttre 
handlande. En viss handling kan ofta ha många olika syften och sedd för sig 
är det svårt att säga säkert vad avsikten var i just det här fallet. Om det rör 
sig om en längre kedja av handlingar blir det lättare att sätta in dem i ett 
sammanhang och därmed dra mer tillförlitliga slutsatser om 
gärningspersonens vilja.55  
 
Erkännande är naturligtvis ett starkt bevis i sammanhanget. Det anses dock 
inte ensamt ha fullt bevisvärde inom svensk rätt. Enligt RB 35 kap. 3 § 2 st. 
ska rätten pröva vilken verkan erkännandet har som bevis med hänsyn till 
omständigheterna. Generellt anses bevisvärdet vara lägre ju grövre brott det 
är fråga om. Skälet till det kan enligt Ekelöf inte anses vara att ett 
erkännande oftare är riktigt när det gäller mindre grova brott. Snarare kan 
det tänkas att motsatsen är fallet. Däremot kan det ses som mer rimligt att 
överlåta till den tilltalade att avgöra om han eller hon föredrar att få saken 
ordentligt utredd eller att se till så att processen avslutas så snabbt som 
möjligt. Vid grova brott räcker inte ett erkännande som bevis för vilken 
viljeinriktning gärningspersonen haft vid gärningstillfället.56 Dessutom är 
det inte säkert att den person som erkänner ett brott vet vad uppsåt i juridisk 
mening innebär och att det även är detta han eller hon erkänner när själva 
brottet erkänns. Ytterligare omständigheter som talar för samma slutsats 
som erkännandet krävs således för att uppsåt ska anses bevisat.57

 
Borgeke presenterar tre huvudsakliga riskmoment när domstolarna ska göra 
en uppsåtsbedömning utifrån konstruktionen med likgiltighetsuppsåt. Dels 
påpekar han risken för att domstolarna ägnar sig åt att fastställa 
gärningspersonens generella likgiltighet snarare än den likgiltighet han eller 
                                                 
54 Cavallin, s. 624. 
55 Träskman, s. 65 f. 
56 Träskman, s. 65 och Ekelöf, s. 118. 
57 Strömmerstedt, s. 33. 
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hon visat i den aktuella situationen. Dels finns enligt Borgeke en risk att 
man inte skiljer på likgiltighet inför risken, som ofta är uppfylld, och 
likgiltighet inför förverkligande av effekten, som inte lika ofta föreligger. 
Den tredje risken är att domstolarna i sin uppsåtsbedömning går direkt på 
det andra ledet och talar om den tilltalades likgiltighet, utan att först bedöma 
om han eller hon insett risken för att den aktuella effekten ska uppkomma. 
Faran med ett sådant förfarande är att det uppsåtliga området utvidgas på ett 
olyckligt sätt.58   
 
Uppsåtsbedömningen vid försöksbrott leder till särskilda överväganden för 
domstolen. HD uttalade i ovan nämnda NJA 1998 s. 86, som hänvisades till i 
det fall som etablerade likgiltighetsuppsåtet, att särskild vikt ska fästas vid 
själva angreppssättet. Ett handlande som typiskt sett är ägnat att beröva offret 
livet talar således starkt för att uppsåt föreligger. Exempelvis kan användande 
av skjutvapen, eller ett strypgrepp med viss kraft och varaktighet, tala för 
uppsåt att döda. Detsamma gäller hot och andra yttranden från 
gärningspersonen. I det aktuella fallet ansågs dock inte den tilltalade, som 
hållit ett strypgrepp med en hand i 5-10 sekunder runt målsägandens hals, ha 
haft uppsåt till målsägandens död.59 I ett annat fall, NJA 2004 s. 479, rörde 
det sig om ett handlande som typiskt sett innebar en stor risk för att offret 
skulle avlida. Åtalet gällde försök till mord och den tilltalade hade huggit 
målsäganden tre gånger med en kniv. Eftersom den tilltalade endast var 
femton år gammal ansågs dock inte den höga risken vara tillräckligt för att 
det skulle vara visat att han varit likgiltig inför effekten.60  
 

3.2.3  Graden av sannolikhet 
En aspekt på bevisning av uppsåt är vilken grad av sannolikhet för effektens 
förverkligande som ska krävas. Att gärningspersonen ska ha haft insikt om 
risken står klart, men finns det något krav på hur stor risken ska vara? I det 
rättsfall som var avgörande för att etablera likgiltighetsuppsåtet som gräns 
mot medveten oaktsamhet, NJA 2004 s. 176, skrev HD att om 
gärningspersonen insett att det föreligger en hög sannolikhet för effektens 
förverkligande, är det normalt tillräckligt för att uppsåt ska anses föreligga. 
Vid lägre grad av sannolikhet måste fler faktorer till, vilket behandlas i 
kapitel 3.3 i denna uppsats. HD menade vidare att uppsåt i allmänhet inte 
kan anses föreligga om det enligt gärningspersonens uppfattning inte var 
fråga om en avsevärd risk.  
 
Borgeke menar att det, även med tillämpning av likgiltighetsuppsåtet, inte 
råder någon tvekan om att den av gärningspersonen upplevda sannolikheten 
för att effekten ska förverkligas är en av de viktigaste faktorerna att ta 
hänsyn till då uppsåtsfrågan ska avgöras. Varje uppsåtsbedömning måste 
därför inledas med att undersöka vilken grad av risk för den aktuella 

                                                 
58 Borgeke, s. 69. 
59 Brun m.fl. s. 176 och NJA 1998 s. 86. 
60 Holmqvist m.fl. s. 1:17. 
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effekten som gärningspersonen upplevde i själva gärningsögonblicket.61 
Även Ulväng menar att en hög uppfattad sannolikhet utgör ett starkt 
bevisfaktum för likgiltighet och att bedömningar av hur gärningspersonen 
uppfattat sannolikheten för viss effekt generellt utgör en av de viktigaste 
hållpunkterna för en likgiltighetsbedömning.62 HD konstaterade i NJA 2004 
s. 176 att både den faktiska sannolikheten för effektens förverkligande och 
gärningspersonens uppfattning om densamma är viktiga bevisfaktorer vid 
tillämpning av likgiltighetsuppsåtet.63

 
Hur ska då frågan om sannolikhetsgrad behandlas? Borgeke presenterar ett 
förslag i artikeln Från Franks första formel till likgiltighetsuppsåt där han 
upprättar en skala för subjektiv sannolikhet. Han pekar ut åtta olika 
positioner som var och en motsvarar en möjlig uppfattning om graden av 
sannolikhet som föreligger.64 Den första punkten är full insikt. Här vet 
gärningspersonen i vilken situation denne handlar och vad som kommer att 
bli resultatet av handlingen. Den andra punkten kallar Borgeke för praktisk 
visshet. Gärningspersonen är då i det närmaste säker på att effekten kommer 
att inträda men kan inte utesluta att något alldeles oväntat kommer att 
inträffa som gör att effekten uteblir. Om domstolen kommer fram till att 
gärningspersonen haft full insikt eller praktisk visshet om att effekten 
kommer att inträda rör det sig enligt Borgeke alltid om en uppsåtlig gärning 
och någon särskild likgiltighetsprövning behöver inte göras. Den tredje 
positionen på skalan utgörs av att gärningspersonen tror eller antar att 
effekten kommer att inträda. Som han eller hon bedömer situationen, utifrån 
sin erfarenhet, bör det bli så. I sådana fall är det inte säkert att gärningen 
varit uppsåtlig. Även om sannolikheten talar starkt för att uppsåt föreligger 
måste en kompletterande likgiltighetsbedömning göras. Vid den fjärde 
punkten råder det en övervägande sannolikhet för att effekten ska inträda. 
Här är gärningspersonen påtagligt osäker på vad som kommer att bli följden 
av handlandet och uppfattar det endast som något troligare att effekten 
uppstår än att den uteblir. Punkt nummer fem utgör ett sannolikhetsmässigt 
dödläge. Gärningspersonen anser sig inte ha skäl att bedöma det ena utfallet 
som mer troligt än det andra. I fall där det varit övervägande sannolikt att 
effekten ska inträda eller ett sannolikhetsmässigt dödläge är utgångspunkten 
att det inte rört sig om en uppsåtlig handling. En likgiltighetsprövning måste 
även här göras och HD: s riktlinjer kan då användas, om än med 
försiktighet. Den sjätte punkten är motsatsen till punkt nummer tre. 
Gärningspersonen tror eller antar att effekten ej kommer att inträda. Som 
han bedömer situationen kommer effekten alltså inte att inträda. Här är det 
en mycket stark presumtion mot uppsåt som det krävs starka skäl för att 
bryta. Borgeke menar att en sådan risknivå inte kan betecknas som 
avsevärd, vilket HD har uttalat ska krävas för uppsåt. Vid punkt nummer sju 
är gärningspersonen så säker på att effekten inte kommer att inträda att han 
eller hon upplever en praktisk visshet om att det ej kommer att ske. Vid den 
åttonde och sista punkten har gärningspersonen full visshet om att effekten 
                                                 
61 Borgeke, s. 65 f. 
62 Ulväng, s. 5. 
63 Holmqvist m.fl. s. 1:16. 
64 Borgeke, s. 56 f. 
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ej kommer att inträda. Vid praktisk visshet och full insikt om att effekten inte 
kommer att inträda föreligger i princip aldrig uppsåt.65  
 
Även Träskman uppmärksammar möjligheten att gradera sannolikheten.66 
En sådan skala skulle kunna ha stegen ”med största osannolikhet - mycket 
osannolikt – osannolikt – sannolikt - mycket sannolikt - med största 
sannolikhet”. Han menar dock att det vanligtvis inte finns tillräckligt med 
konkret material för att bedöma var på en sådan skala gärningspersonens 
uppfattning om sannolikheten ska placeras. Istället för att en använda en 
sådan skala anser han därför att man ska nöja sig med att bedöma om 
gärningspersonen uppfattat effekten som mer sannolik än osannolik.67

 

3.3 Omständigheter som talar för 
likgiltighet 

I NJA 2004 s. 176 skrev HD att det avgörande för att det rör sig om 
likgiltighet är ”att förverkligandet av effekten eller förekomsten av 
omständigheten, vid gärningstillfället inte utgjorde ett för gärningsmannen 
relevant skäl för att avstå från gärningen”.68 Uppgiften för domstolen är att 
göra skillnad mellan fall där gärningspersonen förlitat sig på att risken inte 
skulle förverkligas, och därmed inte varit likgiltig, och fall där han eller hon 
förlikat sig med riskens förverkligande, och alltså varit likgiltig. Enligt 
Leijonhufvud och Wennberg måste rättsfallet tolkas som att det inte finns 
några andra kategorier än ovanstående två. Om gärningspersonen inte tagit 
ställning eller hoppas att risken inte ska förverkligas måste domstolen ändå 
placera in gärningspersonens inställning i någon av kategorierna.69 HD tog 
vidare upp ett antal omständigheter som ska anses tala för likgiltighet. 
Domstolen påpekade dock att de riktlinjer som drogs upp måste behandlas 
med försiktighet och att omständigheterna vid gärningstillfället ska tas som 
utgångspunkt för bedömningen. Dessutom poängterade HD att det särskilt 
är vid impulsstyrda våldsbrott som uppsåtsprövningen vållar problem. Som 
exempel tog den NJA 1998 s. 86 där utredningen inte gav underlag för att 
bedöma hur stor sannolikheten varit eller hur gärningspersonen uppfattat 
denna. Istället fick bedömningen göras utifrån angreppssättet och den effekt 
som ett sådant angrepp typiskt sett orsakar.70  
 
Sedan domen kom har Ulväng och Borgeke diskuterat hur likgiltighet ska 
kunna bevisas, och har då tagit upp både de faktorer som HD räknade upp 
och ytterligare omständigheter, både sådana som kan tala för och sådana 
som kan tala emot likgiltighet. Borgeke håller i stora drag med om Ulvängs 

                                                 
65 Borgeke, s. 57 ff och 65.  
66 Detta sker dock som en kommentar till sannolikhetsuppsåtets lämplighet som gräns mot 
medveten oaktsamhet. Se Träskman s. 72. 
67 Träskman, s. 72. 
68 NJA 2004 s. 176,  s. 198.  
69 Leijonhufvud och Wennberg, s. 59.  
70 NJA 2004 s. 176, s. 199 f. 
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resonemang men menar att han som yrkesverksam domare har en något 
annorlunda infallsvinkel än Ulväng.71 Här följer en genomgång av de 
aktuella omständigheterna samt av Ulvängs och Borgekes kommentarer. 
Inledningsvis kan konstateras att Ulväng väljer att kalla faktorerna för 
diskrepansfaktorer, eftersom de kan påverka bedömningen i båda riktningar. 
Trots att gärningspersonen uppfattat det föreligga en låg risk kan han eller 
hon anses ha varit likgiltig med hänsyn till någon diskrepansfaktor, och 
skulle gärningspersonen ha uppfattat en hög sannolikhet kan likgiltighet 
ändå uteslutas med anledning av en diskrepansfaktor. Uttrycket kommer 
även att nyttjas i den här uppsatsen, liksom indelningen i faktorer som talar 
för respektive emot likgiltighet. Följande faktorer som talar för likgiltighet 
behandlas således av Ulväng och Borgeke: 
 

3.3.1  Hänsynslöst beteende 
Här får man väga olika typer av risktaganden mot varandra. Vissa extrema 
risktaganden kan bedömas utgöra ett tecken på likgiltighet i sig. Enligt 
Ulväng måste det då röra sig om medvetna risktaganden som man normalt 
inte fullföljer om man inte faktiskt accepterar följden. Ett sådant exempel 
kan vara så kallad rysk roulett. Även om risken är låg är följden förutsebar 
och mycket allvarlig. Ulväng tar även exemplet att sticka en kniv i bröstet 
på någon, en gärning som normalt medför en risk att personen ska dö. Om 
gärningspersonen ser förverkligandet av risken som i praktiken oundvikligt 
kan det innebära att det rör sig om en uppsåtlig gärning. Det räcker dock 
inte att gärningen i sig ser ut på ett visst sätt, utan det måste utredas vad den 
aktuella gärningspersonen hade för inställning vid gärningstillfället och 
vilka omständigheter som förelåg.72  
 
Borgeke menar att den subjektivt upplevda sannolikheten i knivfallet kan 
vara väldigt olika i olika fall beroende på precis var personen hugger och 
vilken förmåga gärningspersonen har att inse allvaret i gärningen. Om 
hugget riktats mot hjärttrakten och en tillräckligt lång kniv använts skulle 
man kunna hävda att man kommit upp till nivån praktisk visshet på skalan 
för subjektiv sannolikhet, men det är långt ifrån säkert. Om personen till 
exempel handlat i stark effekt eller varit rädd kan man kanske inte säga att 
det rört sig om likgiltighet. Mot fallet med rysk roulett invänder Borgeke att 
det kan vara svårt att avgöra om personen faktiskt varit likgiltig inför 
effekten att offret dör eller bara inför risken. Om gärningspersonen 
verkligen ville döda den andre skulle denne kanske se till att det fanns en 
patron när han eller hon tryckte av.73

     

                                                 
71 Borgeke, s. 60.  
72 Ulväng, s. 8 f. 
73 Borgeke, s. 60 f. 
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3.3.2  Upprörd sinnesstämning eller affekt 
På denna punkt är tanken att om personen agerar i upprörd sinnesstämning 
så utgör inte effektens inträde ett relevant skäl att avstå från handlingen. 
Ulväng invänder att affekt snarare kan vara ett tecken på att 
gärningspersonen inte har beaktat konsekvenserna och därmed ställt sig 
likgiltig inför effekten av sitt handlande. Han menar att det här blir relevant 
att se till huruvida gärningspersonen haft kontroll över hela 
händelseförloppet samt till tidsfaktorn, har han eller hon haft tid att tänka 
över sitt handlande?74 Borgeke menar att det oftast torde föreligga medveten 
oaktsamhet i fall av upprörd sinnesstämning men sällan likgiltighet inför 
effekten.  Att bedöma affekt som ett tecken på likgiltighet skulle alltså enligt 
Borgeke leda fel.75

  

3.3.3  Gärningspersonens intresse i saken 
Om gärningspersonen har något att vinna på att effekten förverkligas, 
exempelvis pengar när det gäller narkotikabrott eller häleri, ser han eller hon 
kanske inte riskens förverkligande som ett skäl att avstå gärningen. Ulväng 
menar dock att risken med att använda detta som ett bevisfaktum för uppsåt, 
är att man bedömer den subjektiva sidan av brottet utifrån de objektiva 
faktorer som utgör själva brottet. Dessutom kan det (även) här vara svårt att 
avgöra om det är risken eller effekten personen är likgiltig inför.76  
 

3.3.4  Underlåtelse att vidta säkerhetsåtgärder 
Den här punkten finns inte med bland de faktorer som HD räknar upp men 
behandlas av såväl Ulväng som Borgeke. Om gärningspersonen väljer att 
inte vidta möjliga säkerhetsåtgärder skulle man utifrån det kunna dra 
slutsatsen att han eller hon varit positiv eller åtminstone likgiltig inför 
effekten.77 Ett exempel är en bilist som kör väldigt fort på en stadsgata där 
cyklister och fotgängare befinner sig utan att varna dem om sin framfart. 
Borgeke menar att det borde krävas att gärningspersonen upplever en 
praktisk visshet eller åtminstone tror eller antar att risken kommer att 
förverkligas för att en underlåtelse att vidta säkerhetsåtgärder ska leda till att 
likgiltighet anses föreligga.78  
 

                                                 
74 Ulväng, s. 10 f. 
75 Borgeke, s. 62. 
76 Ulväng, s. 12 f. 
77 Ulväng, s. 12. 
78 Borgeke, s. 62.  
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3.4 Omständigheter som talar emot 
likgiltighet 

3.4.1  Gärningspersonens intresse i saken 
Om gärningspersonen bryr sig om den som påverkas av en viss effekt talar 
detta ofta emot att han eller hon varit likgiltig inför riskens förverkligande. 
Det kan till exempel röra sig om en familjemedlem som befinner sig i bilen 
när någon gör sig skyldig till ett otillåtet risktagande i trafiken. Borgeke 
frågar sig om det i sådana fall någonsin kan föreligga likgiltighetsuppsåt. När 
det gäller våldsbrott konstaterar han att det är vanligt att sådana begås inom 
familjen, men att just det faktum att det rör sig om en familjemedlem kan 
anses visa att gärningspersonen inte varit likgiltig inför effekten, åtminstone 
inte om det rör sig om en allvarlig effekt. Även när gärningspersonen själv 
skulle bli lidande av effektens inträde kan det tala emot likgiltighet.79

 

3.4.2  Förlitan på att risken inte ska förverkligas 
Om gärningspersonen inser risken för en viss effekt men rationaliserar bort 
den risken och agerar i tron att den inte kommer att förverkligas, kan det 
hävdas att denne inte kan anses likgiltig inför effekten, även om personen 
varit lättsinnig. Detta skulle i så fall gälla även vid en hög grad av 
sannolikhet. Ett exempel på sådant resonemang kan hittas i NJA 2004 s. 176. 
Den tilltalade hade, trots att han visste att han var HIV-positiv, haft oskyddat 
samlag med tio män. Risken för att smittan skulle överföras var dock mycket 
låg i varje enskilt fall och det krävdes därför starka skäl för att den tilltalade 
skulle anses ha varit likgiltig inför effekten. Att det rörde sig om upprepat 
risktagande var inte tillräckligt och utredningen gav inte stöd för annat än att 
samlagen genomförts i förlitan på att risken inte skulle förverkligas.80 Ett 
problem med denna diskrepansfaktor är enligt Ulväng att det blir svårt att 
bedöma om sådan rationalisering varit för handen, och att det alltså rör sig 
om lättsinne snarare än likgiltighet, utan att bedöma gärningspersonens 
karaktär. Med likgiltighetsuppsåtet är det ju den episodiska likgiltigheten och 
inte likgiltigheten som karaktärsdrag som ska bedömas. Borgeke ifrågasätter 
om en förlitan av det här slaget ska få påverka uppsåtsbedömningen och 
undrar hur ett påstående från den tilltalade om att han eller hon insett risken 
men förlitat sig på att den inte skulle förverkligas någonsin ska kunna 
motbevisas av åklagaren.81   
 

                                                 
79 Ulväng, s. 14 och Borgeke, s. 62 f. 
80 Holmqvist m.fl. s. 1:16 f. 
81 Ulväng, s. 14 f. och Borgeke, s. 63.  
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3.4.3  Vidtagande av säkerhetsåtgärder 
Om gärningspersonen faktiskt bemödat sig med att vidta åtgärder för att 
effekten inte ska inträda kan detta tala emot likgiltighet. Borgeke menar rent 
av att det väldigt sällan torde kunna visas att gärningspersonen varit likgiltig 
om han eller hon vidtagit säkerhetsåtgärder.82

 
 
 

                                                 
82 Ulväng, s. 15 och Borgeke, s. 63 f. 
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4 Domstolspraxis 

4.1 Försök till mord 

4.1.1  Mål B 9511-06 Svea Hovrätt 2007-01-24 
Målsäganden, MA, var i det här fallet inneboende hos den tilltalade MIM. 
Den aktuella kvällen hade de tittat på tv tillsammans och suttit och pratat. 
Enligt åklagaren försökte den tilltalade senare på kvällen beröva MA livet 
genom att rikta flera knivhugg mot hans kropp. Huggen utdelades 
inledningsvis när målsäganden låg och halvsov på en madrass och fortsatte 
sedan denne lyckats ta sig upp för att försvara sig. Minst två av huggen 
träffade MA, dels i den högra sidan av bröstkorgen, dels i den nedre 
bröstryggen. Det ledde till icke penetrerande stickskador som inte var 
livshotande. Enligt åklagaren skrek MIM ”jag skall döda dig” flera gånger 
under händelseförloppet. Den tilltalade förnekade inte att han utdelat 
knivhuggen och menade även att det var möjligt att han skrikit ”jag skall 
döda dig”. Han hade dock inte uppsåt att döda MA, som var en god vän till 
honom, utan var istället under uppfattningen att han var angripen av okända 
personer som tagit sig in i hans lägenhet och att det var dessa han högg mot 
för att skydda sig. Hans uppsåt var att skada inkräktarna. Det var MIM själv 
som ringde polisen när han insett vad han gjort. Enligt MIM var det först när 
målsäganden ropade hans namn som han insåg att det var denne, och inte en 
inkräktare, som han högg mot. Den tilltalade hade injicerat heroin samt tagit 
sömntabletter tidigare under kvällen. Den överläkare som på åklagarens 
begäran hördes som sakkunnig kunde inte ge något bestämt yttrande om 
vilken påverkan narkotikan kunde ha haft på MIM eftersom han inte hade 
tillgång till uppgifter om mängden samt tidpunkten då narkotikan intagits, 
men konstaterade att narkotikaintag kan påverka sinnesintrycken.   
 
Tingsrätten menade att MIM handlat mer eller mindre besinningslöst och 
fann det utrett att han under pågående angrepp ropat ”jag skall döda dig”. 
Det måste därför, enligt tingsrättens mening, antas att han haft uppsåt att 
döda den person han högg mot, det vill säga MA. Visserligen kunde man 
inte bortse från MIM: s påstående att han trodde att det var en inkräktare han 
anföll. Detta berodde dock i så fall på att han frivilligt intagit narkotika och 
kunde därför inte frita honom från ansvar. MIM dömdes därmed för försök 
till mord.  
 
Enligt Svea Hovrätt fick det antas att MIM hade uppsåt att döda MA även 
om han inte insåg att det var just honom han angrep. Som grund för detta 
angavs att han utdelat flera knivhugg samt ropat ”jag skall döda dig”. Hans 
avsikt var att döda angriparna och skälet till hans missuppfattning var att 
han befann sig under självförvållat rus. Att det rörde sig om ett oprovocerat 
angrepp som pågick under flera minuter och riktades mot en person som 
befann sig i en skyddslös situation då han låg och sov på golvet, gjorde att 
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MIM skulle dömas för försök till mord, trots att skadorna inte var så 
allvarliga. 
    

4.1.2  Mål B 9887-06 Svea Hovrätt 2007-01-29 
Målsäganden, MD, hade här fått reda på att SE, som var hans flickväns före 
detta pojkvän, hade bestämt sig för att misshandla honom. Han ringde till 
SE för att reda ut situationen och det blev ett hotfullt samtal från båda sidor 
som resulterade i att de bestämde träff för att prata. När de möttes gick de en 
bit bort från sina kamrater varefter SE högg MD ett flertal gånger i bröstet, 
ryggen och sidan. Ett av huggen penetrerade vänster lunga. När MD vände 
sig om för att ta sig från platsen följde SE efter och gav honom ett sista 
knivhugg som träffade den övre delen av ryggen och orsakade livshotande 
skador.  
 
Tingsrätten konstaterade att målsäganden och de av hans vänner som vittnat 
berättade på ett sätt som stämde överens med varandra och med de skador 
som uppkommit. Endast naturliga nyansskillnader förekom. Den tilltalade, 
som åberopade nödvärn, berättade däremot om ett osannolikt 
händelseförlopp som varken fick stöd av vittnesutsagorna eller av den 
skriftliga bevisningen. Hans berättelse ansågs därför vara vederlagd utifrån 
de övriga förhörspersonernas utsagor.  
 
Enligt åklagaren hade SE direkt uppsåt att döda MD. Tingsrätten inledde 
uppsåtsdelen med att konstatera att hoten som uttalades vid det 
telefonsamtal som föranledde mötet inte var tillräckligt för att anse det visat 
att SE åkte till platsen med avsikt att döda MD. MD hade dessutom inte 
tagit dem på större allvar än att han valde att bege sig till platsen. Däremot 
menade tingsrätten att SE måste ha insett att det förelåg en avsevärd risk för 
att MD skulle avlida av det första hugget, som penetrerade vänster lunga. 
Att han därefter fortsatte att hugga mot MD som försökte värja sig och ta sig 
därifrån innebar enligt tingsrätten att han insåg risken men inte såg den som 
ett relevant skäl att avstå från gärningen. Därför dömdes SE för försök till 
mord. Hovrätten gjorde ingen annan bedömning än tingsrätten i 
uppsåtsdelen. Däremot valde den att döma SE för försök till dråp istället för 
mord.  
 

4.1.3  Mål B 10002-06 Svea Hovrätt 2007-02-19  
I det här fallet rörde det sig om två målsäganden som var mor och dotter. 
Dottern, EH, och den tilltalade, NH, hade varit gifta i nästan ett år och hade 
en sex veckor gammal son tillsammans. Förhållandet hade dock varit dåligt 
den senast tiden och dagen innan den aktuella händelsen hade paret ett möte 
hos socialtjänsten där det bestämdes att NH skulle få kontakt med en 
psykiater och EH skulle bo hos sin mor DE i en vecka. Senare samma dag 
kom NH hem till DE, förmodligen för att träffa sin son, men blev avvisad. 
Dagen efter kom han återigen dit för att träffa sin son. När han såg att endast 
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DE var hemma tog han fram en kökskniv som han haft med sig och frågade 
var EH var. DE svarade att hon inte visste och han gav henne ett 
knytnävsslag på näsan och högg kniven i hennes axel. När DE försökte ta 
sig ut ur lägenheten högg han henne en gång bakifrån och flera gånger 
framifrån; i magen och i sidan. De skador DE tillfogades var bland annat 
fem sårskador på bålen, skador på en njure och en näsbensfraktur. Skadorna 
var dock inte livshotande. När hon fallit ihop på golvet lämnade NH 
lägenheten och gick för att hitta EH. 
 
NH mötte Ehns lillebror en bit från lägenheten och tvingade honom att ropa 
på sin syster så att hon kom ut från den lägenhet hon befann sig i. NH tog 
tag i sin fru och högg henne i axeln då hon fortfarande bar deras son i 
famnen. Han fortsatte att hugga henne sedan hon ramlat ner på marken, mot 
halsen och i vänster sida. Han tryckte även till med händerna om hennes 
hals, sparkade henne flera gånger mot hals och huvud och skrek ”dö nu, dö 
nu, varför dör du inte”. Han gick därifrån när hon blivit stilla och skrek 
enligt ett vittne ”Jag är modig”, ”Jag knullar mormödrar” och ”Jag kan döda 
allt” när han var på väg därifrån. 
 
Enligt tingsrätten berättade målsägandena trovärdigt och deras berättelser 
fick stöd av vittnet. NH, som bland annat berättat att han hört röster som 
sagt att hans son var död och att det var därför han begett sig till DE, visade 
på en grovt förvrängd verklighetsbild och hans berättelse bedömdes med 
försiktighet. Även den tekniska bevisningen talade för målsägandenas 
uppgifter snarare än den tilltalades, och deras berättelser lades därför till 
grund för bedömningen. Uppsåtsfrågan var enligt tingsrätten enklast att 
avgöra avseende gärningen mot EH. Han hade beväpnat sig med kniv när 
han gav sig ut för att leta upp henne och han hade hämndmotiv på grund av 
händelserna hos socialtjänsten dagen innan. Han högg henne flera gånger, 
bland annat mot halsen, samtidigt som han talade om hennes död. Han 
slutade inte förrän hon spelade död och dessutom skrek han att han kunde 
”döda allt” då han gick därifrån. Han ansågs därmed ha utfört gärningen 
med avsikt att döda EH, hade alltså direkt uppsåt, och dömdes för försök till 
mord. 
 
Vad gäller DE hade han eventuellt ett svagare hämndmotiv men hyste ändå 
agg mot henne. Tingsrätten påpekade att han riktat huggen främst mot den 
vänstra delen av överkroppen, att han följt efter henne för att fortsätta hugga 
samt att han slutat först när hon fallit till golvet. Han hade också hörts ropa 
att han ”knullade mormödrar” när han lämnade EH. Dessutom hade han sagt 
i tingsrätten att han haft för avsikt att döda DE eftersom han trott att hon 
dödat hans son. Tingsrätten ansåg det vara visat att NH haft för avsikt att 
döda DE och dömde honom även här för försök till mord. Hovrätten gjorde 
ingen annan bedömning i vare sig skuld- eller rubriceringsfrågan avseende 
de två gärningarna. 
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4.1.4  Mål B 521-07 Svea Hovrätt 2007-03-02   
Den tilltalade, SF, hade varit ute på en pub med en vän och dennes flickvän 
och druckit en stor mängd alkohol. Enligt såväl honom själv som den vän 
han var ute med brukade det ”bli tokigt” när han drack mycket alkohol. 
Även den här kvällen hamnade han i bråk med sin väns flickvän samt med 
krogpersonalen. Han påstod själv i tingsrätten att han på grund av en 
minneslucka inte kom ihåg någonting från det att han satt och drack med 
sina vänner till att han greps av polisen senare under kvällen. Enligt 
åklagaren hade han då helt oprovocerat huggit två okända kvinnor i ryggen 
med en kniv för att sedan bara gå därifrån. Knivhuggen orsakade sticksår 
och smärta men hade, om de gått något djupare, kunnat punktera den ena 
kvinnans kroppspulsåder och träffat den andra kvinnans ryggkota och 
därmed skada nerver.  
 
Vad gäller den objektiva sidan av brottet konstaterade tingsrätten att det 
genom målsägandens och vittnenas berättelser var klarlagt att det var SF 
som utfört de påstådda gärningarna. Eftersom hans handlande innebar en 
inte obetydlig risk för att målsägandena skulle avlida var de objektiva 
rekvisiten för försök till mord uppfyllda. Därefter gick den vidare till 
uppsåtsfrågan. Att den tilltalade påstod sig ha minnesförlust angående vad 
som hände den aktuella kvällen innebar enligt tingsrätten inte att uppsåt 
saknades, oavsett om det var sant eller inte. Den stora mängden alkohol han 
intagit innebar troligtvis att han inte hade full förmåga att kontrollera sitt 
handlande. Han hade dock druckit alkoholen frivilligt och med insikt om att 
det brukade ”bli tokigt” när han gjorde det. Inte heller denna omständighet 
hindrade därför att han handlat med uppsåt. En faktor av betydelse för 
uppsåtsfrågan menade tingsrätten vara att målsägandena endast tillfogats 
mindre omfattande skador. Om SF: s avsikt varit att döda dem hade han 
utan problem kunnat tillfoga dem betydligt svårare skador eller till och med 
dödat dem med sin kniv. Därför ansågs hans uppsåt endast omfatta grov 
misshandel och det var också det han dömdes för.  
 
Ordföranden och tillika lagmannen i tingsrätten var skiljaktig och menade 
att den tilltalade skulle dömas för försök till mord. Han betonade att SF 
medvetet försatt sig i ett tillstånd där han visste att det fanns risk att han 
skulle göra dumheter. Dessutom hade han valt att beväpna sig, vilket tydde 
på att viss planering låg bakom gärningarna. Knivhuggen innebar enligt 
lagmannen en konkret risk för att offren skulle avlida och den tilltalade 
visade en stor hänsynslöshet och likgiltighet inför förverkligandet av den 
risken. Han hade inte kontroll över precis var och hur djupt knivhuggen 
hamnade och han stannade inte för att ta reda på hur det gick för offren. 
Sammantaget menade lagmannen att det var visat att SF varit likgiltig inför 
huruvida effekten av hans handlande skulle bli målsägandenas död och han 
hade alltså uppsåt till försök till mord.  
 
Hovrätten gick på samma linje som majoriteten i tingsrätten. Den 
poängterade att det inte var visat att det funnits en stor sannolikhet för att 
offren skulle avlida av huggen. Om den tilltalade hade haft uppsåt att döda 
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målsägandena hade han mycket väl kunnat fortsätta att hugga sina offer. 
Uppsåt att döda var därmed inte styrkt och SF dömdes även av hovrätten för 
grov misshandel.  
 

4.1.5  Mål B 1182-07 Svea Hovrätt 2007-03-29 
Den tilltalade, WH, hade efter en kväll på krogen huggit sin pojkvän MK 
två gånger med en kniv. Det hela utspelade sig i hennes vardagsrum och 
hade föranletts av visst bråk. De inblandade påstod båda att det var den 
andra som stått för hoten och bråket. Enligt WH hade hon gått in i köket och 
hämtat en kniv för att få MK att lämna lägenheten utan att attackera henne. 
Enligt MK däremot hade han suttit lugnt i soffan då hon hämtat en kniv och 
oprovocerat huggit honom i bröstet. MK lämnade lägenheten och fick hjälp 
av en granne som ringde ambulans. WH tittade ut i trapphuset men visade 
inget intresse för om hjälp var tillkallad eller ej. Det ena sticket träffade på 
vänster sida av bröstkorgen, nedanför nyckelbenet. Det andra träffade på 
höger sida nedanför armhålan och gick in i lungsäcken. Enligt den läkare 
som tog emot MK på sjukhuset och som hördes i tingsrätten krävs det att 
man måttar ett ordentligt hugg med ordentlig kraft för att ett knivhugg ska 
gå in i bröstkorgen på det sätt som gjorts. Antingen kunde MK ha fallit på 
kniven eller så hade den drivits in med kraft. På grund av kombinationen 
stor blödning och skada på lungfunktionen var det mycket stor risk att han 
skulle ha dött om han inte kommit under läkarvård och opererats omgående.  
 
Tingsrätten menade att både MK och WH lämnat trovärdiga och 
sammanhängande uppgifter om händelseförloppet. Viss försiktighet var 
dock påkallad eftersom de båda varit kraftigt påverkade av alkohol vid 
tillfället. Målsägandens berättelse bedömdes vara något mer trovärdig 
eftersom den stämde bättre överens med de skador som dokumenterats på 
sjukhuset. Bland annat påstod WH att hon enbart hämtat kniven för att hålla 
MK borta, att han ändå attackerat henne och att hon då förde kniven framåt 
som en reflex. Hon högg alltså MK av misstag. Att det rörde sig om två 
knivhugg, varav det andra utdelades med kraft, talade enligt tingsrätten 
starkt emot WM: s version. Vad gällde uppsåtsfrågan började tingsrätten 
med att erinra om att det rörde sig om två knivhugg varav det ena utdelats 
med kraft och att det varit stor risk att målsäganden skulle dö. Det ansågs 
dock inte visat att den tilltalade haft direkt eller indirekt uppsåt att döda 
MK. Däremot konstaterade tingsrätten att WH måste ha insett att det var en 
avsevärd risk att MK skulle dö av knivsticken samt att hon varit likgiltig 
inför den effekten. Det var alltså visat att hon haft likgiltighetsuppsåt och 
fara för brottets fullbordan förelåg. Hon dömdes därför för försök till mord.   
 
Hovrätten gjorde en trovärdighetsbedömning som i allt väsentligt liknade 
den tingsrätten gjort. Den konstaterade att det händelseförlopp som MK 
beskrivit, nämligen att han satt ner i soffan när WH kom fram och 
attackerade honom med en kniv, stämde bättre överens med de uppkomna 
skadorna än WM: s beskrivning av händelsen. I uppsåtsdelen instämde 
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hovrätten i tingsrättens bedömning och WH blev även där dömd för försök 
till mord.  
 

4.1.6  Mål B 1233-07 Svea Hovrätt 2007-04-12 
Den tilltalade, AE, befann sig den aktuella kvällen på en pizzeria 
tillsammans med ett antal andra personer, bland annat målsäganden MH. 
Såväl AE som MH blandade sig i ett bråk som uppstod mellan två av de 
andra personerna. När bråket spårade ur blev de tvungna att lämna pizzerian 
och det var utanför lokalen som AE tog fram en kniv. Efter att enligt 
vittnena ha hotat minst en annan person med kniven skar han MH i halsen 
med denna. Den skärskada som uppkom var så djup att den gick igenom 
bland annat en pulsåder och var livshotande.  
 
AE påstod sig inte minnas något av händelseförloppet. Dels var han kraftigt 
påverkad av alkohol, dels sa han sig ha fått ett kraftigt slag mot huvudet 
utanför restaurangen varefter minnet var helt borta. Han menade dock att 
han inte kände igen kniven och att han inte var beväpnad med kniv när han 
gick ut. Genom förhör med målsäganden och flera vittnen samt rättsintyg 
ansåg tingsrätten det vara ställt utom rimligt tvivel att AE skurit MH i 
halsen. Frågan var då vilket uppsåt han haft. Av vittnesförhören framgick att 
AE betett sig som ”en psykopat”. Han hade precis innan händelsen 
misshandlat en av de kvinnliga bekanta som var med på pizzerian och hotat 
ett av vittnena med kniven. Tingsrätten fann att AE varit så rasande att han 
varit likgiltig inför effekten av sitt handlande. Vidare menade rätten att vem 
som helst, och även AE, måste inse att det innebär livsfara att skära en 
person i halsen med en kniv. Dessutom trodde AE enligt vittnena att han 
faktiskt hade dödat målsäganden. Han hade alltså uppsåt att döda MH och 
dömdes därför för försök till mord.  
 
Hovrätten fann liksom tingsrätten att det var ställt utom rimligt tvivel att AE 
begått den åtalade gärningen. I uppsåtsdelen beaktade den att AE följt efter 
målsäganden beväpnad med kniv, hotat honom och varit mycket aggressiv. 
Han handlade mycket målmedvetet då han tryckte upp MH mot en vägg och 
höll fast honom för att snabbt skära honom över halsen i ett drag. Det måste 
enligt hovrätten ha framstått som mycket sannolikt att målsäganden skulle 
avlida av knivskärningen och det ansågs uppenbart att den tilltalade varit 
likgiltig inför risken. Rubriceringen ändrades dock av hovrätten till försök 
till dråp, bland annat eftersom det skett så pass snabbt att målsäganden inte 
förstått att han var utsatt för livsfara eller ens att han blivit skuren förrän han 
tagit sig en bit bort från platsen. 
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4.2 Försök till dråp   

4.2.1  Mål B 8571-06 Svea Hovrätt 2007-01-03 
I det här fallet rörde det sig om tre män som, enligt åklagaren, tillsammans 
och i samförstånd brottat ner målsäganden H-L J i dennes lägenhet och gett 
honom två knivhugg i ryggen varav ett penetrerade vänster lunga. Det var 
endast de aktuella knivhuggen som omfattades av åtalet, inte övrigt våld 
som utövats mot målsäganden. Skriftlig bevisning visade att skadorna på 
den punkterade lungan varit livshotande. Tingsrätten dömde endast en av de 
tilltalade, JS, för dådet. Skälen till det var flera. Endast målsäganden och två 
av de tilltalade befann sig i rummet när knivsticken utdelades. 
Målsägandens och den tilltalade som friades berättelser stämde överens med 
varandra, med bakgrunden och motivet, samt med hur knivhuggen 
utdelades. JS däremot berättade mycket avvikande och påstod att H-L J 
skulle ha jagat honom runt rummet, något som enligt tingsrätten gav 
anledning att tvivla på hans berättelse.  
 
Frågan för domstolen var därefter om JS utdelat knivhuggen med uppsåt att 
döda H-L J. Den konstaterade att det enligt HD krävs att gärningspersonen 
varit medveten om risken för att den aktuella effekten ska uppnås för att 
likgiltighetsuppsåt ska anses föreligga. Tingsrätten påpekade även särskilt 
att det saknar betydelse att det kan uppfattas som mycket likgiltigt att handla 
utan eftertanke. Det händelseförlopp som utretts innebar att JS högg H-L J i 
ryggen då denne satt på en av de andra tilltalade. Tingsrätten menade att han 
troligtvis velat hjälpa sin kamrat och att det inte gick att säga säkert att han 
visste var huggen skulle träffa. Uppsåt till dråp var därmed inte styrkt och 
tingsrätten dömde därför JS endast för grov misshandel. Hovrätten i sin tur 
fann det överhuvudtaget inte utrett vem det var som utdelade knivhuggen 
och ogillade åtalet i dess helhet.      
 

4.2.2  Mål B 86-07 Svea Hovrätt 2007-02-20 
I det här fallet utnyttjade den tilltalade, RF, sin rätt till tystnad och valde att 
inte uttala sig i tingsrätten. Han var åtalad för att ha försökt döda 
målsäganden AJ i dennes bostad genom att hugga honom sex gånger mot 
huvudet, med tre sårskador på vänster öra som följd. De båda var bekanta 
och händelsen ägde rum då RF besökt AJ för att han mådde dåligt och ville 
prata. Helt utan förvarning drog han fram en kniv och började hugga mot 
AJ: s huvud. Denne skyddade sig med sin arm och lyckades efter en stunds 
tumult ta sig ut i trappuppgången och gömma sig. Minst två av huggen 
träffade dock. 
 
AJ berättade enligt tingsrätten på ett måttfullt och återhållsamt sätt om 
händelseförloppet. Hans uppgifter stämde dessutom överens med den 
tekniska bevisningen samt med vad den granne som hördes som vittne 
berättade. I uppsåtsdelen nöjde sig tingsrätten med att konstatera att det bara 
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var den lyckliga omständigheten att AJ lyckades få upp sin arm som försvar 
mot attacken som gjorde att skadorna inte blev värre än vad som var fallet. 
Dessutom måste RF ha insett att hans handlande kunde ha resulterat i 
målsägandens död. Därmed var åtalet enligt tingsrätten styrkt och den 
tilltalade dömdes för försök till dråp. Någon ytterligare diskussion kring 
uppsåtet fördes inte.  
 
Överklagandet till hovrätten gällde bara påföljdsfrågan, inte skuldfrågan. RF 
valde att uttala sig i hovrätten men hans berättelse var vag och tillförde 
ingenting som förändrade bedömningen utan tingsrättens dom fastställdes i 
dess helhet av hovrätten.     
 

4.2.3  Mål B 9889-06 Svea Hovrätt 2007-02-22 
Det här fallet gällde två tidigare obekanta män som hamnade i bråk utanför 
en pub. I ett första skede, precis utanför puben, knuffade CPP till FH så att 
han föll till marken. För denna händelse dömdes han för ringa misshandel. 
Därefter utspelade sig det här aktuella händelseförloppet. FH gick över 
vägen och CPP rusade efter honom. Ett stort antal personer hördes i 
tingsrätten och åsikterna om vad som därefter hände gick isär. Den 
tilltalade, FH, gjorde gällande att målsäganden, CPP, knuffade ner honom 
och satte sig gränsle över honom för att sedan dunka hans huvud flera 
gånger i marken. Denna version motsades dock av såväl de vittnen som sett 
händelsen som av de skador FH uppvisade efteråt. Tingsrätten fann det 
istället klarlagt att CPP gripit tag om eller slagit mot FH som då omedelbart 
drog fram en kniv och högg CPP minst en gång i halsen, en gång i bröstet 
och två gånger i buken. Två skador, en på mjälten och en på tarmen, ansågs 
av överläkaren ha varit livshotande.  
 
Tingsrätten menade vidare att det måste ha varit uppenbart för FH att 
knivhugg av det slaget kunde leda till döden för offret samt att han visat klar 
likgiltighet inför risken för dödlig utgång. Han hade alltså uppsåt till 
målsägandens död. Eftersom det rörde sig om uppenbart oförsvarligt våld 
förelåg inte ansvarsfrihet enligt nödvärnsbestämmelsen. Då han var utsatt 
för angrepp och våldet var oplanerat och hastigt rubricerades brottet som 
försök till dråp. Hovrätten gjorde ingen annan bedömning i vare sig skuld- 
eller rubriceringsfrågan.   
 

4.2.4  Mål B 8349-06 Svea Hovrätt 2007-04-10 
Målsäganden, CH, och den tilltalade, NS, hade den aktuella kvällen först 
suttit hemma hos CH och druckit öl och sedan gått till en klubb där de drack 
en hel del alkohol. Efter det gick de hem till CH och fortsatte att dricka 
alkohol. På morgonen gick NS ut på en promenad för att köpa cigaretter och 
rasta CH: s hund. När han kom tillbaka blev det bråk, troligtvis för att 
dörren var låst och CH låg och sov så att NS fick vänta utanför dörren ett 
tag. Efter att de knuffats och slagits en stund knuffade NS enligt 
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målsäganden ner henne i soffan och tog ett struptag på henne. Greppet var 
hårt och CH kände att hon inte kunde andas. NS sa att hon inte skulle få 
träffa sin mamma på fredag och att hon inte skulle få se sin syster eller sin 
hund igen. Hon var då säker på att hon skulle dö. CH lyckades dock få 
undan NS med sitt knä och slängde sig därefter bakåt, krossade fönsterrutan 
bakom med knytnäven och skrek på hjälp.  
 
Tingsrätten menade att målsägandens berättelse var trovärdig även om den 
måste bedömas med viss försiktighet eftersom hon varit berusad vid 
tillfället. Den stämde även överens med de skador hon uppvisat. Den 
tilltalades trovärdighet diskuterades ej i domen, mer än att hans berättelse 
ansågs framstå som en efterhandskonstruktion. Genom målsägandens 
uppgifter och övrig bevisning ansåg tingsrätten det istället vara utrett att NS 
tagit ett strupgrepp på CH i en situation då han redan var aggressiv mot 
henne och hade utövat en del våld. Vidare var det visat att strupgreppet 
varade en förhållandevis lång stund och att målsäganden uppfattat det som 
att hon skulle dö.     
 
I uppsåtsdelen konstaterade tingsrätten inledningsvis att ett struptag i sig 
kan anses tala för ett uppsåt att döda. Å andra sidan måste uppsåtsfrågan 
bedömas med hänsyn till samtliga omständigheter i fallet. Här visade 
rättsintyget att det funnits hematom på halsen som kunde stämma överens 
med ett strypgrepp men ingen andningspåverkan eller skada på struphuvudet 
kunde konstateras. Läkaren kunde heller inte säga om strypgreppet varit av 
livsfarligt slag eller ej. Det var därför osäkert hur allvarligt strypgreppet 
varit i fråga om kraft och varaktighet. Trots att den tilltalade sagt saker med 
innebörd att målsäganden skulle dö var det därför inte visat om handlandet 
syftat till att döda henne eller att han varit likgiltig inför om hon dog eller ej. 
Tingsrätten dömde istället NS för grov misshandel. Hovrätten gjorde ingen 
annan bedömning utan fastställde tingsrättens dom i dess helhet. 
 

4.2.5  Mål B 1361-07 Svea Hovrätt 2007-05-08 
Målsäganden SA var på väg över en gångbro tillsammans med sin vän AAA 
då han blev knivhuggen av en ung man som även han hade sällskap av en 
kamrat. AAA menade att han inte såg händelseförloppet eftersom han var en 
bit bakom och pratade i telefon. SA gjorde gällande att det var ett helt 
oprovocerat överfall och han trodde att han kände igen den man som högg 
honom men han ville inte berätta vem det var. I vart fall var det inte den 
tilltalade, GFV, som han känner sedan tidigare.  
 
Målsägandens morbror berättade att han pratat med AAA på sjukhuset samt 
i bilen på väg därifrån och att denne berättat att det var den tilltalade som 
knivhuggit SA och att detta föregåtts av att SA slagit honom i ansiktet med 
knytnäven. SA: s mor sade sig vidare ha hört detta samtal mellan hennes 
bror och sonens kamrat. Domstolen konstaterade att de båda inte haft 
anledning att berätta som de gjort om det inte hade varit sant. Det var 
uppgifter som var negativa för sonen eftersom de gjorde gällande att han 
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misshandlat den tilltalade. Dessutom stämde uppgifterna överens med de 
uppgifter som lämnats av vittnen som varit på platsen och med skador som 
den tilltalade haft runt ögonen. Således ansåg tingsrätten det vara utrett att 
det var GFV som knivhuggit SA. Det rörde sig om åtminstone fyra 
knivhugg, varav ett träffade i pannan, ett på vänster sida av bröstkorgen och 
två på vänster underarms insida. Hugget mot bröstkorgen orsakade en 
mindre skada på lungan och var mycket nära hjärta och bukorgan. Enligt 
tingsrätten förelåg fara för SA: s liv, eller var utesluten endast på grund av 
tillfälliga omständigheter. Det var inte utrett hur eller i vilken ordning 
huggen utdelats men oavsett hur det gick till menade tingsrätten att GFV 
måste anses ha varit likgiltig till att SA kunnat avlida av gärningen. Att hans 
handlande föregåtts av att SA slagit honom i ansiktet medförde inte 
ansvarsfrihet på grund av nödvärn men gjorde att gärningen rubricerades 
som försök till dråp. Hovrätten fastställde tingsrättens dom i dess helhet. 
 

4.2.6  Mål B 2653-07 Svea Hovrätt 2007-05-16 
Målsäganden AN befann sig i sin restaurang när han fick syn på den 
tilltalade, OA, utanför fönstret. Han kände OA eftersom han hyrde lokalen 
intill och hälsade därför på honom. Då rusade OA in på restaurangen och 
knuffade AN över en soffa. Den tilltalade drog fram en dolk och högg mot 
AN som blev träffad på armarna och i buken. Bukskadorna var livshotande. 
Enligt den tilltalade hade målsäganden tittat ut på honom med en hånfull 
blick. Det var ett infall som gjorde att han gav sig in på restaurangen och 
han antar att han ville skada AN men inte döda honom. Han var dock inte 
vid sina sinnes fulla bruk eftersom han använt mycket amfetamin på sistone 
och rökt hasch dagen innan på grund av sömnsvårigheter. AN ropade på en 
anställd som kom ut och lyckades hjälpa honom att överbemanna OA. 
Enligt den anställde och AN skrek OA flera gånger att han skulle döda dem 
båda. Tingsrätten menade dock att detta inte var visat eftersom två 
restauranggäster befann sig i lokalen utan att höra några sådana uttalanden. 
Den konstaterade dock att det närmast var en lycklig slump som gjorde att 
AN överlevde attacken. OA: s tillvägagångssätt styrkte vidare påståendet att 
han måste ha insett risken för att målsäganden skulle dö och att han var 
likgiltig inför den effekten. Han hade alltså gjort sig skyldig till försök till 
uppsåtligt dödande. Den tilltalades påstående om att han inte var vid sina 
sinnens fulla bruk var inget som diskuterades i domen. Eftersom det rörde 
sig om ett impulshandlande och ett snabbt händelseförlopp dömdes OA för 
försök till dråp. Det var endast andra brott och påföljdsfrågan som 
överklagades till hovrätten och Svea Hovrätt fastställde tingsrättens dom.  
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5 Analys och slutsats 

5.1 Bevisvärdering 

5.1.1  Allmänt om bevisvärdering 
Erfarenhetssatser är nödvändiga vid bevisvärdering eftersom domarna 
behöver något att utgå ifrån då de bedömer ett visst bevisfaktums bevisvärde 
i förhållande till det tema som ska bevisas. Ibland finns det frekvenssatser 
som har en statistisk grund för domarna att ta stöd i, men ofta får de lita helt 
till sin egen livserfarenhet för att hitta erfarenhetssatser att använda sig av. 
Lindell poängterar att erfarenhetssatser, och särskilt de av det senare slaget, 
utgör osäker kunskap och ska tillämpas med försiktighet. Domarna i de här 
aktuella fallen skriver inte uttryckligen vilka erfarenhetssatser som används. 
Däremot kan en rad erfarenhetssatser utläsas ur deras resonemang. 
Exempelvis gör domstolen i samtliga fall någon typ av 
trovärdighetsbedömning av förhörspersonerna. De utgår då från sin 
erfarenhet av hur människor beter sig när de berättar om något de upplevt; 
vad som tyder på att någon talar sanning eller ljuger och vad som tyder på 
säkerhet. Domarna använder inte bara sin egen erfarenhet utan vänder sig 
ibland till sakkunniga för att dra nytta av deras erfarenhet. En läkare kan 
exempelvis lättare bedöma sannolikheten för att en person ska avlida av en 
viss typ av våld. Även erfarenheter av mer privat karaktär kommer till 
användning vid domstolens bevisvärdering. I B 1361-07 skrev domstolen 
exempelvis att en mamma och en morbror inte skulle berätta saker som var 
negativa om sin familjemedlem om det inte vore sant. Denna slutsats drog 
domarna utan att känna de personer det handlade om eftersom de kände till 
hur de själva och andra runt omkring dem normalt sett agerar. Samma sak 
kan sägas om ett resonemang i B 8349-06, där domstolen gjorde gällande att 
det var ett tecken på en livshotande situation när målsäganden slog ut två 
glasrutor med händerna för att komma loss från sin angripare.   
 
Genom användning av erfarenhetssatser kan domstolen alltså bedöma 
bevisvärdet hos ett bevisfaktum. Det råder dock oenighet inom doktrinen i 
frågan huruvida det är relevant att dessförinnan tala om en 
ursprungssannolikhet hos ett påstående. Enligt min mening är det okej att, 
som Lindell menar sker, använda ursprungssannolikheten hos ett påstående 
för att utreda vad som behöver bevisas och vilken bevisning som är relevant. 
Kanske är det rent av något som sker utan att domarna reflekterar över det 
genom att påståenden som helt saknar verklighetsförankring, som alltså har 
ett mycket lågt ursprungsvärde, avfärdas. Samtidigt håller jag med Ekelöf 
om att en part måste få möjlighet att bevisa sin beskrivning av verkligheten, 
oavsett om denna har en låg eller en hög ursprungssannolikhet. Domstolen 
bör således använda sig av begreppet ursprungssannolikhet på ett medvetet 
sätt och utan att ge någon av parterna för- eller nackdelar. En felkälla som 
presenteras av Diesen och Lindell är att ursprungssannolikheten överskattas. 
Den låga ursprungssannolikheten tillåts då påverka bevisvärdet hos ett bevis 
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för det aktuella händelseförloppet. Ett av de här aktuella fallen, B 8349-06, 
rörde ett stryptag som en man hållit på en kvinnlig vän. Han menade att han 
endast velat hålla fast henne för att hon attackerade honom och att han inte 
tog i. Domstolen konstaterade att hans berättelse framstod som en 
efterhandskonstruktion och diskuterade i övrigt inte utsagans tillförlitlighet. 
Här verkar det vara så att det låga ursprungsvärdet fått påverka bevisvärdet 
hos utsagan som omedelbart avfärdades.   
 
Enligt oberoendekravet ska domaren i sin bedömning av ett visst bevis inte 
påverkas av kunskapen om att bevistemat bevisats av ett annat bevis. Ett 
möjligt exempel på att så ändå skett finns enligt min mening i B 1233-07, i 
den del där tingsrätten skulle utreda huruvida det var den tilltalade som 
knivskurit målsäganden. Den skrev då att det visserligen inte fanns något 
blod från målsäganden på den kniv som beslagtagits, men att detta kunde 
förklaras med att det rörde sig om ett så snabbt snitt att det kanske inte 
började blöda direkt. Med stöd av den övriga bevisningen ansåg domstolen 
det således vara ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade utfört gärningen. 
Om den övriga bevisningen inte talat med sådan styrka åt detta håll är det 
fullt möjligt att bristen på blod på kniven givits verkan i motsatt riktning. 
Man kan här tala om bevisanpassning, vilket är en av de felkällor som 
behandlats.  
 

5.1.2  Utsagor som bevisning 
Det råder oenighet i doktrinen kring huruvida det bör skiljas på bevisfakta 
och hjälpfakta. Det står dock klart att en bedömning av bevisvärdet hos 
samtliga bevis måste göras. De viktigaste bevisen i de här behandlade fallen 
utgörs av utsagor. Ekelöf menar att domstolen, då den bedömer bevisvärdet 
hos en vittnesutsaga, inte bör dra slutsatser om händelseförloppet direkt från 
utsagan. Istället bör den alltid se utsagan som ett led i en beviskedja och 
bedöma varje led i kedjan för sig. Exempelvis bör man se vittnets utsaga 
som ett bevistema för vad domaren uppfattar när han ser och lyssnar på 
vittnet och ett bevisfaktum för vad vittnet faktiskt menat med sin berättelse. 
Till att börja med kan det konstateras att ett sådant förfarande inte är något 
som redovisas i domskälen till de fall som behandlas i den här uppsatsen. Å 
andra sidan hade en fullständig genomgång enligt Ekelöfs modell troligtvis 
snarare förvirrat läsaren än förtydligat bevisvärderingen. Kanske är det så att 
domaren med sin erfarenhet omedelbart kan se de svaga punkterna i en tänkt 
beviskedja och direkt diskutera den frågan. Ett sådant tillvägagångssätt 
skulle på ett bra sätt tillfredställa behovet av en kritisk värdering av 
vittnesutsagan. Å andra sidan råder det en så gott som total brist på 
resonemang kring vittnenas förutsättningar i de här fallen. I många fall kan 
det säkert vara så att domstolen gör just så som Ekelöf avråder från, 
nämligen drar slutsatser direkt från vittnets utsaga till händelseförloppet och 
enbart bedömer bevisvärdet hos utsagan som helhet.  
 
Vittnesbevisning var aktuell i nio av de här behandlade fallen. I sju av de 
fallen bedömde domstolen, åtminstone i domskälen, vittnesutsagorna i ett 
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enda led. Ofta skrev den att vittnet berättat på ett trovärdigt sätt eller att de 
olika vittnesutsagorna stämde överens med varandra och med den tekniska 
bevisningen i målet och att det därmed var klarlagt vad som hänt. Vad som 
utreds kring vittnesbeviset verkar endast vara om vittnet talar sanning eller 
ljuger, det vill säga huruvida det fjärde och det femte ledet i Ekelöfs kedja 
stämmer överens. Endast i två fall fördes någon typ av kompletterande 
diskussion. I mål B 8571-06, där det enligt hovrätten inte var klarlagt vem 
gärningspersonen var, ansågs ett vittnes uppgifter inte kunna tillmätas något 
större bevisvärde eftersom hon endast sett delar av händelseförloppet och 
dessutom varit chockad. I mål B 2653-07 kommenterade domstolen att de 
två vittnena stått nära händelsen och därmed haft goda möjligheter att se och 
höra. Eftersom de ändå inte hört gärningspersonen hota offret kunde det inte 
anses klarlagt att han gjort det. Det är värt att notera att det endast är i fall 
där vittnenas uppgifter inte kunnat användas i fällande riktning som 
vittnenas förutsättningar att lämna en riktig utsaga över huvud taget 
diskuteras. I alla de fall där vittnena bidragit till en fällande dom verkar 
domstolen ha valt att dra slutsatser direkt från utsagan till händelseförloppet.   
 
Att partsförhör både är en viktig och osäker kunskapskälla i brottmål har 
påpekats ovan. Hur bedömde då domstolarna i de aktuella fallen bevisvärdet 
hos den tilltalades och målsägandens utsagor? Att utsagorna bedömdes med 
försiktighet konstaterades i flera fall, särskilt då förhörspersonerna varit 
berusade vid den aktuella händelsen. I flera fall stod den tilltalades och 
målsägandens berättelser om händelseförloppet i direkt strid med varandra. 
För att avgöra vilken utsaga som förtjänade tilltro jämförde domstolarna i 
första hand med övrig bevisning i målet så som vittnesförhör och teknisk 
bevisning. I B 1182-07 skrev exempelvis hovrätten att målsägandens 
berättelse stämde bättre överens med de uppkomna skadorna än den 
tilltalades. I B 9887-06 skrev tingsrätten att målsägandens berättelse stämde 
överens med såväl skadorna som vittnenas berättelser. Endast naturliga 
nyansskillnader förekom, medan den tilltalades utsaga inte fick stöd från 
någon annan bevisning. Även en trovärdighetsbedömning av utsagorna som 
sådana gjordes i de flesta fall.  
 

5.1.3  Straffrättens beviskrav 
I NJA 1980 s. 725 fastslog HD att det måste vara ställt utom rimligt tvivel 
att den tilltalade begått den gärning som framgår av gärningsbeskrivningen 
för att beviskravet ska anses uppfyllt. Diesen menar att denna formulering 
innefattar ett relevanskriterium enligt vilket det ska avgöras inte bara vad 
som är rimliga alternativ till gärningsbeskrivningen utan även vad som är 
rimlig bevisning i målet. Således är det enligt honom bara vid de grövsta 
förnekade brotten som så utförlig utredning kan krävas att det är utrett 
bortom allt rimligt tvivel att det är gärningsbeskrivningen som beskriver det 
verkliga händelseförloppet. Enligt min mening är detta ett olyckligt sätt att 
uttrycka det. Rent språkligt ligger det i själva uttrycket bortom rimligt tvivel 
att det är allt rimligt tvivel som avses. Om det är så att beviskravet visar sig 
omöjligt att upprätthålla för vissa brott eller rekvisit måste det kanske 
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åtgärdas genom beviskravssänkning eller liknande, men som beviskravet nu 
är formulerat menar jag att det innebär att allt rimligt tvivel ska undanröjas 
avseende samtliga brott och samtliga rekvisit. Att det sedan kan krävas olika 
mycket bevisning i olika fall på grund av målets komplexitet, svårhetsgrad 
och liknande är enligt min mening en annan fråga.  
 
Det är problematiskt om domstolarna, på grund av de särskilda 
svårigheterna med att bedöma bevisning av uppsåt, undviker att diskutera 
om beviskravet uppnåtts i denna del. Uttryckliga resonemang kring 
beviskravet saknas i de fall som behandlas här. Att sänka beviskravet skulle 
i sig innebära en försämring för den tilltalade ur rättssäkerhetssynpunkt. 
Idag är det samma höga beviskrav som gäller för alla rekvisit i 
brottsbeskrivningen, inklusive den subjektiva sidan. Men om beviskravet i 
praktiken inte alltid tillämpas på uppsåtsfrågan, vilket görs gällande av 
Träskman, innebär det en ännu sämre situation för den tilltalade än om 
beviskravet sänktes och det fortsättningsvis utreddes i betydligt fler fall. Å 
andra sidan är det kanske frågan om hur uppsåt över huvud taget kan visas 
som innebär problem, inte själva höjden på beviskravet. Brun, Diesen och 
Olsson menar att om man upprätthåller samma höga beviskrav för 
uppsåtsfrågan som för den objektiva sidan måste även denna bedömning 
göras utifrån objektiva omständigheter och ambitionen att utreda vad den 
tilltalade tänkte måste ges upp. Jag menar att så länge vi har en uppdelning i 
objektiva och subjektiva rekvisit måste den subjektiva sidan komma att 
handla om hur gärningspersonen upplevde situationen och hur denna 
resonerade. Alternativet är att helt avskaffa kravet på subjektiv täckning, en 
fråga som dock inte omfattas av ämnet för denna uppsats.  
 
I NJA 1980 s. 725 fastställde Högsta Domstolen inte bara vilket beviskrav 
som ska gälla i brottmål, den visade också i viss mån hur bevisprövningen 
ska gå till, nämligen att gärningspersonens eventuella skuld ska fastställas 
genom att åklagarens gärningsbeskrivning ska ställas mot alla alternativa 
hypoteser om händelseförloppet. Sådana kan presenteras av försvaret eller 
av domstolen själv och det är först när domstolen rätt ut att det inte finns 
några alternativa hypoteser som ger upphov till rimligt tvivel som 
beviskravet är uppfyllt. Använder sig då domstolarna i rättsfallstudien av 
metoden med alternativa hypoteser? I de allra flesta fall fanns en typ av 
alternativ hypotes uppe till diskussion, nämligen den tilltalades beskrivning 
av händelseförloppet. Domstolarna jämförde i de fallen den tilltalades 
utsaga med målsägandens, samt i förekommande fall vittnenas, uppgifter. 
Inga ytterligare alternativ presenterades dock. Det är möjligt att domstolarna 
fallit i en av de felkällor som Diesen och Lindell går igenom och som 
innebär att en brist på hållbar motbevisning tolkas som stöd för åtalet. Om 
den alternativa hypotes som ställs upp av försvaret inte ger upphov till 
rimligt tvivel innebär inte det, eller är ens stöd för, att det inte finns andra 
möjliga förklaringar. Enligt Diesen och Lindell räcker det således inte att 
jämföra åklagarens gärningsbeskrivning med försvarets version av 
händelseförloppet. I ett fall, B 8571-06, jämfördes två tilltalades utsagor 
med varandra. Eftersom inget av händelseförloppen kunde anses vare sig 
styrkt eller vederlagt ogillades åtalet. I ytterligare några fall fanns inga 
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uttalanden från den tilltalade att bedöma. I B 86-07 valde den tilltalade 
således att inte uttala sig och i två fall, B 521-07 och B 1233-07, sade sig de 
tilltalade inte minnas något av händelsen. I dessa fall jämfördes 
målsägandens utsaga med övriga förhörspersoners uppgifter och domstolen 
lade deras uppgifter till grund för bedömningen. Någon alternativ hypotes 
till fördel för den tilltalade presenterades alltså inte heller i de fall där den 
tilltalade inte återgett ett alternativt händelseförlopp. Detta är enligt mig mer 
oroande än i övriga fall. Domstolens ansvar för att se till att inga alternativa 
scenarion ger upphov till rimligt tvivel bör enligt min mening omfatta att 
åtminstone en alternativ förklaring ställs mot åklagarens 
gärningsbeskrivning i varje enskilt fall. Det måste poängteras att det är 
möjligt att alternativa hypoteser faktiskt uppställts under något led i 
processen men att detta inte redovisats i domskälen. För att 
redovisningskravet ska anses uppfyllt menar jag dock att de även bör 
redogöras för. 
 

5.2 Tillämpning av likgiltighetsuppsåtet 

5.2.1  Insikt om risken 
Vid en uppsåtsbedömning med tillämpning av likgiltighetsuppsåtet måste 
domstolen inledningsvis reda ut om gärningspersonen haft insikt om risken 
för att den aktuella effekten ska inträda. Träskman menar att man vanligtvis 
kan utgå ifrån att gärningspersonen haft sådan insikt som ingår i allmän 
livserfarenhet men att det alltid finns en möjlighet att så inte är fallet. Precis 
som i all bevisprövning krävs det enligt det nu gällande beviskravet att det 
ska vara ställt utom rimligt tvivel att personen faktiskt hade den erforderliga 
insikten. Hur behandlas då detta steg i uppsåtsbedömningen av 
domstolarna? I två av fallen tillämpades direkt uppsåt och i ett fall gjordes 
ingen uppsåtsbedömning alls eftersom det inte ansågs klarlagt vem som var 
gärningsperson.83 I åtta fall kan likgiltighetsuppsåtet sägas ha tillämpats 
även om det inte alltid skedde uttryckligen, något som jag återkommer till 
nedan. I fem av dessa fall konstaterade domstolen helt enkelt att 
gärningspersonen måste ha insett risken för att offret skulle dö. I ett fall, B 
9889-06, måste risken för dödlig utgång enligt hovrätten istället ha framstått 
som uppenbar för den tilltalade. Det framgår inte i dessa fall om 
bedömningen av gärningspersonens insikt grundats på att sådan insikt 
ansetts ingå i allmän livserfarenhet och om domstolen i så fall 
uppmärksammat möjligheten att gärningspersonen saknat sådan insikt som 
ingår i allmän livserfarenhet. I två av fallen behandlades frågan om insikt 
över huvud taget inte.84 Domstolen gick istället direkt till 
likgiltighetsbedömningen och gjorde alltså en ofullständig prövning. I det 
återstående fallet, B 521-07, gjorde domarna en annorlunda 

                                                 
83 Direkt uppsåt i B 10002-06 och B 9511-06, även om det är något oklart i B 9511-06 
vilken uppsåtsform som tillämpas.  I B 8571-06 var det inte utrett vem som var 
gärningsperson. 
84 B 8349-06 och B 1361-07. 
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uppsåtsbedömning och hovrätten liksom majoriteten i tingsrätten valde att 
endast döma för grov misshandel. Den tilltalade hade oprovocerat 
knivhuggit två okända kvinnor i ryggen, dock bara med lindriga skador till 
följd. Skälet till att inte döma för försök till mord var i båda domstolarna att 
han, om han haft för avsikt att döda målsägandena, hade kunnat fortsätta 
hugga istället för att nöja sig med ett hugg och sedan omedelbart lämna 
platsen. Jag menar att ett sådant resonemang endast visar att han inte haft 
direkt uppsåt att döda. Det är fullt möjligt att likgiltighetsuppsåt förelåg. Det 
faktum att han lämnade platsen utan att på något sätt ta reda på hur det gick 
för offren talar för likgiltighet, något som också hävdades av ordföranden i 
tingsrätten som var skiljaktig. Han menade att en rad faktorer i den 
tilltalades beteende sammantagna visade att han varit likgiltig inför effekten 
att offren skulle dö. Jag håller med i ordförandens resonemang i denna del.     
 
Cavallin kom i sin studie fram till att domstolen i ungefär tio procent av de 
fall som rörde osjälvständiga former av mordbrottet valde att endast 
konstatera att det förelåg en hög risk för effektens förverkligande och att den 
tilltalade haft insikt om denna risk. Utan att göra någon prövning med 
hypotetiskt prov konstaterades därefter att det var fråga om en uppsåtlig 
gärning. Cavallin kallar denna formulering för riskuppsåt. I fall B 86-07 i 
denna studie nöjde sig domstolen med att konstatera att den tilltalade insett 
risken för den aktuella följden, utan att utföra någon likgiltighetsprövning 
enligt den nu gällande uppsåtsformen. Risken för dödlig utgång bedömdes 
vara hög; det var enligt domstolen endast tillfälliga omständigheter som 
gjorde att målsäganden inte avled. Ska det då anses som underförstått att 
den tilltalade även bedömts varit likgiltig inför förverkligandet av effekten? 
Det är möjligt att så är fallet, men det kan också vara så att det är det vad 
Cavallin kallar för riskuppsåt som tillämpas. 
 

5.2.2  Likgiltighet inför effekten 
Om det anses utrett att gärningspersonen hade insikt om risken för effektens 
inträde ska domstolen gå vidare och bedöma om denne vid gärningstillfället 
varit likgiltig inför huruvida effekten skulle inträda. Att göra det är 
naturligtvis mycket svårt när den tilltalade, vilket ofta är fallet, förnekar 
gärningen helt eller åtminstone säger sig ha saknat uppsåt. Bedömningen får 
då göras genom en analys av de yttre faktorer angående den tilltalades 
beteende som framgått av vittnesförhör, dokumentation av skador och så 
vidare. Träskman menar att det är mycket tveksamt om det över huvud taget 
är möjligt att dra tillförlitliga slutsatser kring en persons vilja i förhållande 
till en möjlig effekt utifrån dennes yttre handlande. Möjligheten att göra det 
är dock större ju längre kedja av handlingar man har att bedöma. Domstolen 
bör således väga in all tillgänglig kunskap om den situation i vilken 
handlingen företogs. De faktorer som enligt Högsta Domstolen ska beaktas 
särskilt vid likgiltighetsbedömningen behandlas nedan i kapitel 5.3. 
 
Borgeke menar att det finns tre huvudsakliga risker vid en uppsåtsprövning 
med tillämpande av likgiltighetsuppsåt. En av fällorna, att domstolarna helt 
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skulle bortse från det första ledet i likgiltighetsuppsåtet, insikt om risken, 
och gå direkt till likgiltighetsbedömningen, har vi redan sett förverkligas i 
två av fallen. Den andra risken är att domstolarna ska bedöma 
gärningspersonens generella likgiltighet istället för likgiltigheten inför 
förverkligandet av den aktuella effekten. Det är svårt att veta hur 
bakomliggande resonemang sett ut. Däremot finns det inget i domskälen 
som jag anser tyda på att något sådant fel begåtts. I de fall där en 
likgiltighetsbedömning gjorts skriver domstolen att gärningspersonen varit, 
eller inte varit, likgiltig i den aktuella situationen. Den sista risken är att man 
inte skiljer på likgiltighet inför risken och likgiltighet inför förverkligande 
av effekten. En tilltalad som exempelvis hugger med en kniv mot någons 
bröstkorg torde så gott som alltid vara likgiltig inför att det finns åtminstone 
någon grad av risk för att personen kommer att dö. Att gärningspersonen är 
likgiltig inför att offret faktiskt dör är långt ifrån lika självklart. I två av 
fallen skrev domstolen i sina domskäl att det var klarlagt att den tilltalade 
varit likgiltig inför risken istället för effekten.85 I ytterligare ett fall, B 1361-
07, skrev domstolen att den tilltalade måste anses ha varit likgiltig till att 
offret kunnat avlida av gärningen. Ordet ”kunnat” måste tolkas som att det 
var risken och inte effekten han var likgiltig inför. Vad som är viktigast är 
dock inte hur själva formuleringen i domskälen ser ut utan vilken typ av 
bedömning domstolen faktiskt gjort. Det är fullt möjligt att domstolen i 
något fall tänkt rätt i bedömningen även om formuleringen i domskälen inte 
blev riktig. Å andra sidan är det naturligtvis möjligt att man i något av de 
fall där formuleringen var riktig ändå gjort ett tankefel i själva prövningen. 
Dessutom menar jag att det är rimligt att kräva att domstolarna faktiskt 
skriver att det är effekten som gärningspersonen varit likgiltig inför och inte 
risken, när det är det som är kravet för att den lägsta formen av uppsåt ska 
vara uppfylld.    
 

5.2.3  Graden av sannolikhet 
En grundförutsättning för att en handling ska anses uppsåtlig är att viss 
sannolikhet för effektens förverkligande förelegat. Frågan är vilken grad av 
sannolikhet som krävs. HD uttryckte i NJA 2004 s. 176 att uppsåt i 
allmänhet inte kan anses föreligga om det inte rör sig om en avsevärd risk. 
Borgeke menar att domstolarna måste inleda uppsåtsbedömningen med att 
reda ut hur stor risk för effektens inträde som förelegat enligt 
gärningspersonens uppfattning. Hans förslag är att bedömningen ska göras 
genom att sannolikheten placeras in på en skala med åtta olika grader av 
sannolikhet. Även Träskman diskuterar huruvida en skala över den 
upplevda sannolikheten skulle vara ett användbart instrument för 
domstolarna men menar att det ofta inte finns tillräckligt med material för 
att använda sig av den. Domstolarna bör istället endast bedöma om 
gärningspersonen uppfattat effekten som mer eller mindre sannolik. I vilken 
mån, och på vilket sätt, använder sig då domstolarna i de här aktuella fallen 
av sannolikhetsbedömningar?  

                                                 
85 B 1233-07 och B 9889-06. 

 46



 
I tre av rättsfallen kommenterades graden av sannolikhet för att offret skulle 
ha dött uttryckligen.86 Det skedde genom formuleringar som ”avsevärd risk” 
och ”i hög grad sannolikt”. Det är den subjektiva sannolikheten som 
värderas, domstolen skriver att den tilltalade måste ha haft insikt om att 
nämnda sannolikhet för dödlig utgång förelåg. I B 2653-07 skrev domstolen 
att det endast var en lycklig slump som gjorde att målsäganden överlevde. I 
resterande sju rättsfall behandlades inte frågan om hur stor risk det varit för 
dödlig utgång i samband med uppsåtsbedömningen. Detta trots att graden av 
sannolikhet för effektens inträde anses vara en viktig bevisfaktor i 
uppsåtsfrågan. Huruvida den i praktiken tillmäts sådan betydelse är svårt att 
säga utifrån denna studie eftersom frågan endast diskuterades i domskälen i 
tre av fallen. I ett av de fallen, B 1233-07, framfördes den höga risken för 
dödlig utgång uttryckligen som skäl för uppsåt till en sådan effekt. Det kan 
erinras om att HD i NJA 2004 s. 176 uttalade att det vid impulsstyrda 
våldsbrott kan vara svårt att göra en sannolikhetsbedömning och att 
bedömningen i vissa fall helt får grundas på angreppssättet och den effekt 
sådant angrepp typiskt sett orsakar. Eftersom sannolikhetsbedömningar 
generellt är en viktig bevisfaktor i uppsåtsbedömningar enligt såväl HD som 
doktrin menar jag dock att domstolarna bör behandla frågan i sina domskäl.  
 

5.3 Avgörande faktorer 
I detta kapitel ska det diskuteras vilka faktorer som fått verkan för och emot 
uppsåt till mord eller dråp i de här aktuella fallen. I den mån detta 
uttryckligen har uttalats av domstolarna kommer det naturligtvis att 
redovisas och i övriga fall kommer jag att dra slutsatser om vad som varit 
avgörande utifrån domstolens allmänna resonemang. Jag kommer att utgå 
ifrån de diskrepansfaktorer som behandlats. De utgör dock faktorer som 
ansetts tala för respektive emot likgiltighet. I rättsfallsstudien är det i vissa 
fall direkt uppsåt som tillämpats och i ytterligare något fall är det oklart 
vilken form av uppsåt som använts. Målet är att avgöra vilka 
omständigheter i stort som varit avgörande för frågan huruvida uppsåt till 
mord eller dråp förelegat, inte enbart hur eventuell likgiltighetsbedömning 
gjorts.  
 
I de mål där Svea Hovrätt gjort en uppsåtsbedömning är det denna som 
redovisas. Tingsrättens resonemang diskuteras endast i de delar det inte har 
ändrats av hovrätten. 
 

5.3.1  Hänsynslöst beteende 
Hänsynslöst beteende kan vara en faktor som talar för att gärningspersonen 
varit likgiltig inför effekten. Det ska enligt Ulväng vara fråga om ett 
medvetet risktagande som man normalt inte genomför om man inte 
                                                 
86 B 9887-06, B 1182-07 och B 1233-07. 
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accepterar att det leder till den aktuella följden. Borgeke poängterar att ett 
handlande som innebär en stor risk för offrets död, till exempel att hugga 
någon i bröstet med en kniv, kan hamna väldigt olika på skalan för subjektiv 
sannolikhet och att detta kan vara avgörande för om gärningspersonen varit 
likgiltig eller ej. HD uttalade i NJA 1998 s. 86 att det i fall som rör 
försöksbrott, och särskilt vid angrepp på person, ska fästas speciell vikt vid 
själva angreppssättet. Ett handlande som typiskt sett är ägnat att beröva 
offret livet, exempelvis användande av skjutvapen, ska anses tala starkt för 
att uppsåt föreligger. Detsamma gäller hot och andra yttranden från 
gärningspersonen. I NJA 2004 s. 176 hänvisade HD till ovan nämnda 
rättsfall när den konstaterade att det särskilt vad gäller impulsstyrda 
våldsbrott måste fästas vikt vid tillvägagångssättet. Samtliga fall i denna 
studie rör försöksbrott och angrepp på person, i första hand impulsstyrda 
våldsbrott. Själva angreppssättet, och i vilken mån det kan klassificeras som 
hänsynslöst beteende, bör alltså tillmätas särskilt stor vikt. Det kan 
konstateras att domstolen inte i något av fallen använt sig av uttrycket 
hänsynslöst beteende som skäl för att uppsåt förelegat. Det är dock troligt att 
själva tillvägagångssättet och typen av våld faktiskt varit ett tungt vägande 
skäl för ett positivt utfall av uppsåtsbedömningen i en stor andel av fallen. I 
B 2653-07 skrev tingsrätten att tillvägagångssättet, att hugga flera gånger 
mot offrets buk, till sin natur var livsfarligt och att den tilltalade måste ha 
insett risken för dödlig utgång och varit likgiltig inför den effekten. I andra 
fall kan slutsatsen att tillvägagångssättet varit avgörande dras genom 
granskning av gärningarna. I B 10002-06 var det exempelvis fråga om 
knivhugg som riktats mot vänstra delen av överkroppen och B 1361-07 
rörde fyra knivhugg varav ett nära hjärtat. I B 86-07 hade den tilltalade 
huggit sex gånger mot målsägandens huvud. I samtliga tre fall ansågs den 
tilltalade ha haft uppsåt till offrets död. Att den tilltalade fortsatt utöva våld 
mot sitt offer trots att det redan utövade våldet riskerade att leda till döden 
verkar ha haft särskilt stor betydelse, exempelvis i B 9887-06 och B10002-
06. Motsatsvis ansågs den tilltalade inte ha haft uppsåt att döda i B 521-07 
eftersom han i så fall kunnat fortsätta hugga efter att ha utdelat ett knivhugg. 
Endast i ett av fallen, B 10002-06, skrev domstolen uttryckligen att det 
rörde sig om riktade knivhugg och att detta hade betydelse för 
uppsåtsfrågan. 
 
I de ovan nämnda fallen rör det sig om handlande som typiskt sett riskerar 
en dödlig utgång. Men vad gäller för handlande som i det aktuella fallet gett 
upphov till livshotande skador? Är det i sig en avgörande faktor? I hälften 
av de tolv avgörandena skrev domstolen att det handlade om livshotande 
skador. I fem av de målen dömdes den tilltalade för försök till mord 
alternativt dråp. I det sjätte fallet ogillades åtalet för att det inte var utrett 
vem som var gärningsperson. Vad gäller övriga sex fall dömdes i fyra fall 
för försöksbrottet och i två fall för grov misshandel. Man dömde således inte 
för grov misshandel i något fall där det rörde sig om livshotande skador. I 
ett av de fall där gärningspersonen inte ansågs ha uppsåt till offrets död, B 
8349-06, framfördes dessutom den omständighet att det inte var visat att 
skadorna var av livsfarlig art som ett skäl mot att uppsåt förelegat.       
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5.3.2  Upprörd sinnesstämning eller affekt 
Upprörd sinnesstämning eller affekt anges av HD som en faktor som kan 
tala för att likgiltighet förelegat. Ulväng invänder att det snarare kan vara ett 
tecken på motsatsen, eftersom en person som agerar i affekt troligtvis inte 
beaktat konsekvenserna av sina handlingar och därmed inte ställt sig 
likgiltig inför effekten. Avgörande kan vara hur lång tid handlandet tagit och 
huruvida personen haft kontroll under hela händelseförloppet. Upprörd 
sinnesstämning eller affekt används varken som argument för eller emot 
uppsåt i något av de här aktuella fallen. I B 1233-07 skrev hovrätten 
visserligen att den tilltalade varit mycket aggressiv, men det var snarare den 
höga sannolikheten som var avgörande för uppsåtsbedömningen. I B 9889-
06 var den tilltalade upprörd för att målsäganden nyss hade misshandlat 
honom och sedan följt efter honom över gatan. Denna omständighet togs 
dock ej upp av tingsrätten i uppsåtsdelen. Jag menar att den borde ha 
diskuterats, men då som en faktor som talar emot likgiltighet i enlighet med 
Ulvängs resonemang. Den tilltalade menade att han handlade i nödvärn och 
även om det, som tingsrätten skrev, rörde sig om uppenbart oförsvarlig 
våldsanvändning, kan det enligt min mening tala emot att uppsåt till offrets 
död förelåg. I B 2653-07 sa den tilltalade att han ”handlade i rent raseri och 
var väldigt förbannad”. Bland annat var han upprörd för att målsäganden 
hade kastat en hånfull blick på honom. Trots detta diskuterade domstolen 
inte affekt som relevant omständighet i uppsåtsdelen.    
 

5.3.3  Gärningspersonens intresse i saken 
Ytterligare en diskrepansfaktor är gärningspersonens intresse i saken. Om 
gärningspersonen haft något att vinna på att effekten inträder, exempelvis 
ekonomiskt, talar detta för att det funnits uppsåt till effekten. Även den 
motsatta situationen förekommer. Borgeke frågar sig exempelvis om det 
någonsin kan föreligga likgiltighetsuppsåt i fall där det exempelvis rör sig 
om otillåtet risktagande i trafiken och föraren haft familjemedlemmar med i 
bilen. Angående våldsbrott konstaterar han att det är vanligt att sådana begås 
inom familjen, men menar att det faktum att det rör sig om en 
familjemedlem kan anses tyda på att gärningspersonen inte varit likgiltig 
inför effekten. Särskilt skulle det vara fallet om det rör sig om en allvarlig 
effekt. I den här uppsatsen behandlas två fall87 av allvarligt våld mot en nära 
anhörig och i båda fallen har hovrätten dömt för uppsåtligt brott, i det första 
med tillämpning av direkt uppsåt och i det andra med likgiltighetsuppsåt. 
Gärningspersonens relation till målsägandena har dock inte tagits upp som 
en relevant faktor i någon av uppsåtsbedömningarna. Som Borgeke 
poängterade är det förhållandevis vanligt att våld utövas i nära relationer. 
Att säga att den nära relationen generellt skulle vara en faktor som talar 
emot uppsåt vid misshandel är inte riktigt enligt mig. När det gäller försök 

                                                 
87 B 10002-06 och B 1182-07. I flera andra fall var den tilltalade och målsäganden bekanta 
med varandra men i de här aktuella fallen rör det sig om hustru och svärmor respektive 
pojkvän till den tilltalade.  
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till mord och dråp menar jag att situationen är en annan. Den nära relationen 
talar i betydligt större utsträckning emot uppsåt till att personen faktiskt dör. 
I de två här aktuella fallen talar dock tillvägagångssättet så starkt för att 
uppsåt förelåg att den nära relationen säkerligen inte skulle ha varit 
avgörande även om den kommit upp till diskussion. 
 

5.3.4  Säkerhetsåtgärder 
Vid vissa handlanden som riskerar att leda till någons död finns det 
möjlighet för gärningspersonen att vidta säkerhetsåtgärder för att så inte ska 
bli fallet. Ett exempel är att den som kör en bil i för hög hastighet på en gata 
där människor befinner sig kan tuta för att varna för sin framfart. Om 
personen väljer att vidta en dylik åtgärd eller ej kan enligt doktrin vara 
vägledande vid domstolens likgiltighetsbedömning. Borgeke menar att det 
måste röra sig om en hög upplevd sannolikhet för att en underlåten 
säkerhetsåtgärd ska leda till att likgiltighet anses föreligga. Jag menar att 
detta måste bero på vad övriga omständigheter säger om gärningspersonens 
inställning. Omvänt hävdar Borgeke att det väldigt sällan kan bli tal om 
likgiltighet om gärningspersonen faktiskt vidtagit åtgärder för att undvika 
effekten. Rent begreppsligt verkar det mycket riktigt som något av en logisk 
omöjlighet att vidta åtgärder för att undvika en viss effekt och samtidigt 
anses vara likgiltig inför den. Men det måste bero på vad vi lägger i 
begreppet likgiltig. HD har som bekant definierat likgiltighet som frånvaro 
av handlingsskäl. Det kan mycket väl hävdas att en person varit (juridiskt 
sett) likgiltig även om säkerhetsåtgärder vidtagits. Den enda helt säkra 
säkerhetsåtgärden hade naturligtvis varit att inte utföra gärningen. 
Säkerhetsåtgärder som diskrepansfaktor diskuteras inte i något av fallen i 
denna rättsfallsstudie. I B 1182- 07 hade en kvinna knivhuggit sin pojkvän 
och därefter sagt åt honom att lämna lägenheten. Enligt den granne som 
hjälpt målsäganden hade den tilltalade tittat ut i trappuppgången och sett 
målsäganden där men inte frågat om hjälp tillkallats. Hovrätten, som 
fastställde tingsrättens uppsåtsbedömning, anförde den tilltalades brist på 
intresse för skadorna som försvårande omständighet vid rubriceringen. Detta 
skulle eventuellt ha kunnat ses som en underlåtenhet att vidta 
säkerhetsåtgärder.88 Samma sak skulle å andra sidan i så fall gälla så gott 
som alla gärningspersoner i liknande fall. Att det generellt ska anses tala för 
uppsåt att en gärningsperson inte tillkallat hjälp blir säkert inte rättvisande. 
Om personen ouppsåtligen orsakat skadan är personen kanske rädd att bli 
misstänkt och vill därför inte ringa. Vad gäller då för den omvända 
situationen? I B 9511-06 var det den tilltalade som ringde ambulans när han 
insåg att det var sin inneboende, och inte en inkräktare, som han knivhuggit. 
Denna omständighet behandlas inte av hovrätten i uppsåtsdelen där han 
bedömdes ha haft uppsåt att döda målsäganden. Vidare kan man fråga sig 
om tillkallande på hjälp verkligen är en säkerhetsåtgärd i den mening som 
avses. Kanske måste det röra sig om en åtgärd som görs i förväg i syfte att 
avvärja skador. Huruvida Ulväng och Borgeke anser att så är fallet framgår 

                                                 
88 Även om uppsåtsbedömningen även utan denna faktor fick ett positivt utfall. 

 50



inte av deras resonemang. Jag menar dock att det skulle kunna vara en 
relevant omständighet vid bedömningen av hur den tilltalade tänkt. Det 
underlättar att ha en längre kedja av ageranden att bedöma och även 
efterföljande agerande kan ha relevans vid avgörandet av vad som omfattats 
av gärningspersonens uppsåt.   
 

5.3.5  Förlitan på att risken inte ska förverkligas 
Om gärningspersonen insett risken för den aktuella effekten men förträngt 
den insikten och utfört gärningen i förlitan på att risken inte ska förverkligas 
ska detta enligt HD anses tala emot likgiltighet. Borgeke är tveksam till 
denna diskrepansfaktor, bland annat för att det framstår som näst intill 
omöjligt för åklagaren att motbevisa ett påstående om sådan förlitan. Jag 
upplever denna diskrepansfaktor som begreppsligt tveksam. NJA 2004 s. 
176 kan tolkas som att det finns två möjliga positioner; antingen har 
gärningspersonen förlitat sig på att risken inte ska förverkligas och är därför 
inte likgiltig, eller så har denne förlikat sig med riskens förverkligande och 
är således likgiltig. Att förlita sig på att risken inte ska förverkligas kan 
alltså sägas vara motsatsen till att vara likgiltig. Om denna faktor föreligger 
kan därför likgiltighet enligt min mening aldrig föreligga, oavsett hur hög 
risken varit och oavsett vad andra faktorer indikerar. Detta är inte en lyckad 
situation, särskilt om det som Borgeke poängterar är så gott som omöjligt att 
motbevisa ett påstående om sådan förlitan. Inte heller denna 
diskrepansfaktor var uppe till diskussion i något av de här aktuella fallen. 
Jag kan inte eller se att det, utifrån den information som framgår ur 
domarna, funnits anledning att diskutera frågan.   
 

5.3.6  Övriga faktorer 
Som framgått verkar de diskrepansfaktorer som diskuterats av HD vid 
införandet av likgiltighetsuppsåtet samt därefter i doktrinen inte haft någon 
större genomslagskraft, åtminstone vad gäller fallen i den här studien. Även 
om domstolen i flertalet av fallen hållit diskussionen i uppsåtsdelen väldigt 
kort finns det ett antal andra faktorer än de som behandlats ovan som 
domstolarna har hänvisat till. En sådan är uttalanden från den tilltalade. Att 
denne hotat målsäganden under det att gärningen utförts framfördes i tre av 
fallen som skäl för att uppsåt till mord eller dråp ska anses ha förelegat.89 
Att gärningen varit planerad anfördes som skäl för uppsåt i ett fall; B 10002-
06. Att gärningspersonen varit beväpnad tillmättes betydelse i två fall.90  
 

                                                 
89 De tre fallen är B 9511-06, B10002-06 och B 1233-07. 
90 B 10002-06 och B 1233-07. 
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5.4 Avslutande kommentarer 
Det konstaterades i inledningen till denna uppsats att frågan om bevisning 
av uppsåt är besvärande. När domstolen ska bedöma bevisning av uppsåt 
ställs den således inför särskilda svårigheter som har att göra med att det rör 
sig om bevisning av förhållanden inom den tilltalade. Trots det måste frågan 
utredas i varje brottmål där det aktuella brottet kräver uppsåt och det måste 
vara ställt utom rimligt tvivel att det rört sig om en uppsåtlig gärning för att 
en fällande dom ska vara möjlig. Det kan konstateras att domstolarna i 
samtliga här aktuella fall har behandlat uppsåtsfrågan separat, om än med 
olika precision.     
 
När det gäller själva bevisvärderingen är det främst utsagor från parterna 
och eventuella vittnen som domstolarna haft att bedöma i uppsåtsdelen. Som 
framgått har det i doktrinen getts uttryck för en rad problem och risker med 
denna typ av bevisning. Bevisvärdering är en intellektuell process som i 
mångt och mycket måste pågå i den enskilda domarens hjärna och i 
diskussion mellan domarna under överläggningen. Det är därför inte säkert 
att domskälen ger en helt rättvisande bild av hur bedömningen gjorts. Det 
kan dock konstateras att domstolen i många av rättsfallen gett uttryck för att 
parternas utsagor behandlats med försiktighet, något som också förordas i 
doktrinen. Jag menar dock att det råder en alltför stor brist på resonemang 
kring bevisvärdet hos vittnenas utsagor. Ytterligare en svaghet som jag 
menar att domskälen generellt sett uppvisar är att någon alternativ hypotes 
aldrig ställs upp av domstolen, ens i de fall där den tilltalade inte uttalat sig.  
 
En av de övergripande frågor som skulle besvaras i denna uppsats är hur 
bedömningen av uppsåtsfrågan går till i praktiken. Något som blivit tydligt 
när jag läst och analyserat rättsfallen är hur olika själva formuleringen av 
uppsåt ser ut. Det är bara i tre fall som likgiltighetsuppsåtet formulerats i 
enlighet med den modell som HD presenterade i NJA 2004 s. 176, trots att 
domskälen i minst åtta av tolv fall måste tolkas som att det är denna 
uppsåtsform som varit aktuell. I två fall hoppades frågan om insikt om 
risken över, i ett fall behandlades bara insikt om risken och i tre fall 
konstaterades gärningspersonen ha varit likgiltig inför risken istället för 
effekten. Man får dock komma ihåg att när ett led hoppats över eller 
liknande kan det vara ett fel i formuleringen snarare än ett tankefel från 
domstolens sida. Vad som verkligen varit avgörande för uppsåtsfrågan och 
hur bedömningen gjorts kommer vi troligtvis aldrig få veta genom att läsa 
domskälen. Däremot menar jag att det är viktigt för domstolarnas 
trovärdighet och för att gällande rätt ska bli tydlig att inte bara domstolarnas 
resonemang vid överläggningen utan även formuleringarna i domskälen blir 
riktiga. Även graden av subjektiv sannolikhet för effektens inträde bör enligt 
min mening ges större utrymme i domskälen, även om jag inte tror att det är 
praktiskt genomförbart att alltid placera den på en bestämd nivå i den skala 
som Borgeke presenterat. 

 
Vad gäller avgörande faktorer i uppsåtsfrågan kan det konstateras att de 
diskrepansfaktorer som presenterades av HD i NJA 2004 s. 176 inte verkar 
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ha fått särskilt stort genomslag i praktiken. Faktorerna har inte uttryckligen 
använts i något enda fall i denna studie. Detta kan tänkas bero på att 
domstolarna helt enkelt inte redovisat vilka faktorer de använt sig av i 
bedömningen utan nöjt sig med att konstatera att den tilltalade måste ha 
insett risken för dödlig utgång och varit likgiltig inför förverkligandet av 
effekten. Det kan också vara så att faktorerna, i enlighet med den kritik som 
riktats mot dem i doktrinen, inte är särskilt användbara. Enligt min mening 
är det bara hänsynslöst beteende som verkar ha haft en avgörande betydelse. 
Tillvägagångssättet är också den faktor som det i störst utsträckning 
hänvisats till i domskälen. Även hotelser som den tilltalade uttalat har 
tillmätts betydelse i uppsåtsfrågan i de fall det förekommit. Detta stämmer 
väl överens med HD: s uttalanden i NJA 1998 s. 86 och NJA 2004 s. 176 
som innebar att tillvägagångssätt och hotelser ska tillmätas särskilt stor vikt 
när det gäller försöksbrott och impulsstyrda våldsbrott. En annan viktig 
faktor är huruvida det rört sig om livshotande skador. Det dömdes inte för 
grov misshandel i något fall där det konstaterats vara fråga om livshotande 
skador.    
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Bilaga  
 
Rättsfall 

 
Gärningen 

Dömd för  
försök till 
mord/dråp? 

 
Avgörande faktorer 

B 9511-06 
2007-01-24 

Flera knivhugg mot höger 
sida av bröstkorgen. Ej 
livshotande skador.  

Ja Tt skrek ”jag skall döda dig”. 
Flera knivhugg. 

B 9887-06 
2007-01-29 

Flera knivhugg mot  
bröstet, sidan och ryggen. 
Livshotande skador.  

Ja Tt måste ha insett att mä kunde ha 
dött av första knivhugget men 
fortsatte ändå att hugga. Tt såg 
inte risken som ett relevant skäl 
att avstå gärningen. 

B 10002-06 
2007-02-19 

Två offer.  
1) Flera knivhugg mot 
axel, mage och sida. Ej 
livshotande skador. 
2) Knivhugg mot axel, 
hals och vänster sida samt 
strypgrepp och sparkar 
mot hals och huvud.  

Ja 1) Hugg mot vänstra delen av 
överkroppen. Slutade först när 
hon fallit ihop. Erkände avsikt att 
döda. 
2) Planerad gärning. 
Hämndmotiv. Flera hugg 
samtidigt som han uppmanade 
henne att dö. 

B 521-07 
2007-03-02 

Två offer. Knivhugg i 
ryggen som orsakade 
smärta och sticksår. Nära 
kroppspulsåder respektive 
ryggkota. Ej livshotande. 

Nej Ej stor sannolikhet att de två mä 
skulle dö. Tt kunde ha fortsatt 
hugga om han haft uppsåt att 
döda. 

B 1182-07  
2007-03-29 

Två knivstick mot bröstet, 
ett penetrerade höger 
lunga. Livshotande 
skador. 

Ja Enkelt konstaterande om att tt 
måste ha insett risken och varit 
likgiltig inför effekten. 

B 1233-07 
2007-04-12  

Knivskärning över halsen 
som medförde djup, 
livshotande skärskada. 

Ja Tt var beväpnad och hotade mä. 
Mycket aggressivt och 
målmedvetet handlande samt stor 
risk att mä skulle dö. 

B 8571-06 
2007-01-03 

Två knivhugg, ett 
penetrerade vänster 
lunga. Livshotande 
skador. 

Nej  Ej utrett vem som  
utfört gärningen. 

B 86-07 
2007-02-20 

Sex knivhugg mot 
huvudet. Tre skador på 
vänster öra uppkom. 

Ja Enkelt konstaterande om att tt 
måste ha insett risken att mä 
kunde dö.  

B 9889-06 
2007-02-22 

Knivhugg mot hals, bröst 
och buk. Livshotande 
skador på mjälte och 
tarm. 

Ja Enkelt konstaterande om att tt 
måste ha insett risken och varit 
likgiltig inför effekten. 

B 8349-06 
2007-04-10 

Struptag som orsakade 
hematom på halsen. 

Nej Ej visat att struptaget varit av 
livsfarlig art, ej heller att tt varit 
likgiltig inför effekten. 

B 1361-07 
2007-05-08 

Knivhugg mot panna, 
bröstkorg och vänster 
underarm. Skada på lunga 
och nära hjärtat. 

Ja Enkelt konstaterande om att tt 
måste ha varit likgiltig till att mä 
kunde avlida. 

B 2653-07 
2007-05-16 

Hugg med dolk mot 
armar och buk. 
Livshotande skador. 

Ja Tillvägagångssättet visade att tt 
måste ha insett risken och varit 
likgiltig inför effekten. 
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