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Summary 

The Swedish governmental ordinance for higher public education, 

Högskoleförordningen, allows universities in Sweden to take disciplinary 

measures towards students that are found cheating. However, the rules require 

that the cheating actions of the student have been committed either 

intentionally or knowingly in order for them to be held responsible. Simple 

negligence is thus not an allowed reason to take disciplinary measures 

towards a student. Despite the fact that a large number of students are subject 

of such disciplinary measures every year, the subject has not been widely 

researched in Swedish legal science.  

 

This essay explores the concept of mens rea as a part of the legal rules about 

higher public education in Sweden. The question of where you draw the line 

between negligence and mens rea, as well as the question of whether to apply 

the principles of public law or criminal law, in these disciplinary cases is the 

central topic of the essay.   

 

The conclusion of the essay is that the law is unclear when it comes to mens 

rea in the rules about disciplinary measures and that it is not possible to say 

exactly how the rules should be interpreted and applied. However, it is hard 

to not use principles of criminal law to determine the boundaries between 

mens rea and negligence in these cases.    
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Sammanfattning 

Enligt högskoleförordningen kan universitet och högskolor i Sverige vidta 

disciplinära åtgärder mot studenter som fuskar. Reglerna kräver dock att en 

student ska ha begått handlingen med uppsåt för att ansvar ska kunna 

utkrävas. Endast oaktsamhet kan således inte utgöra en grund för att vidta 

disciplinära åtgärder mot en student.  Trots att ett stort antal studenter varje 

år blir föremål för disciplinära åtgärder har ämnet inte behandlats i någon 

större utsträckning inom svensk rättsvetenskap.   

 

Uppsatsen undersöker uppsåtsrekvisitet som en del av de förvaltningsrättsliga 

reglerna i fördoningen. Frågan om var man drar gränsen mellan uppsåt och 

oaktsamhet i de här fallen, i kombination med frågan om straffrättsliga eller 

förvaltningsrättsliga principer ska tillämpas vid bedömningen av 

disciplinärenden, är det centrala ämnet i uppsatsen.  

 

Uppsatsen slutsats är att det finns många oklarheter i vad som utgör gällande 

rätt när det kommer till uppsåtsrekvistet i reglerna om disciplinära åtgärder 

och att det är inte möjligt att med säkerhet säga hur reglerna ska tolkas och 

tillämpas. Dock är det svårt att inte tillämpa allmänna straffrättsliga principer 

på uppsåtets utformning.  
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Förord 

Att skriva den här uppsatsen har varit en givande och utmanade uppgift och 

det har varit extremt roligt att gräva ned sig i ett regelverk som är tämligen 

outforskat mark i rättsvetenskapen. Jag önskar bara att jag hade haft 10 veckor 

och några tusen ord till att använda till att utveckla uppsatsen och ämnet ännu 

utförligare och djupare.  

 

Jag vill tacka min handledare, Jesper Blomberg, vars genuina intresse för mitt 

uppsatsämne och uppmuntrande har agerat som en sporre under hela 

processen. Även juristerna på LU, MIU och SLU som hjälpt mig att få tillgång 

till deras disciplinnämnders protokoll förtjänar min tacksamhet. 

 

Lund, 24 maj 2014 

Johan Nilsson  
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Förkortningar 

 

BrB Brottsbalken (1962:700)  

Dnr Diarienummer  

HD Högsta domstolen 

HF Högskoleförordningen (1993:100) 

HFD Högsta förvaltningsdomstolen 

HSV Högskoleverket 

KTH Kungliga tekniska högskolan  

LU Lunds universitet  

MIU Mittuniversitetet   

NJA Nytt juridiskt arkiv  

RÅ  Regeringsrättens årsbok 

SLU Sveriges lantbruksuniversitet  

UHÄ Universitets- och högskoleämbetet  

UKÄ Universitetskanslersämbetet  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

I enlighet med 10 kap. 1 § högskoleförordningen (1993:100), HF, kan 

universitet och högskolor vidta disciplinära åtgärder mot studenter som 

fuskar, stör högskolans verksamhet, eller trakasserar andra studenter eller 

anställda på lärosätet. Det finns, enligt 10 kap 2 § HF, två olika disciplinära 

åtgärder: varning och avstängning. Avstängda studenter har inte rätt till 

studielån eller studiebidrag under den tiden som de är avstängda1. En följd av 

en avstängning kan också bli att den avstängda studenten missar viktiga 

examinationsmoment och därför inte lyckas bli berättigad till studiestöd 

under nästkommande termin heller. I och med det kan de ekonomiska 

konsekvenserna av en avstängning bli digra.  

 

Under 2015 vidtogs disciplinära åtgärder mot 888 studenter vid universitet 

och högskolor i Sverige.2 2014 var motsvarande siffra 773 studenter och 2013 

var antalet 736.3 Sammanlagt blev alltså 2397 personer föremål för 

disciplinära åtgärder under en treårsperiod. Trots det höga antalet disciplinära 

åtgärder och att konsekvenserna för studenterna kan bli allvarliga är reglerna 

tämligen outforskade inom rättsvetenskapen. Samtidigt har reglerna en 

fascinerande aspekt då de faller inom förvaltningsrätten samtidigt som de har 

en starkt straffrättslig karaktär. I reglerna finns ett uppsåtsrekvisit4 precis som 

inom straffrätten. De här aspekterna tycker jag är värda att undersöka djupare 

och jag har därför valt att ägna följande uppsats till ämnet.  

 

 

 

                                                 
1 Jareborg 2002, s. 19  
2 Fjellman, SVT Nyheter Värmland (17 april 2016) hämtad 18 april 2016 från: 

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/fusket-okar-pa-universiteten 
3 UKÄ Rapport 2015:6, s. 5  
4 RÅ 1996 ref. 15  

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/fusket-okar-pa-universiteten
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Själva uppsåtsrekvisitet kan vara den mest centrala frågan i det juridiska 

perspektivet på disciplinära åtgärder. Endast två gånger har HFD avgjort mål 

om disciplinära åtgärder enligt HF:s regelverk; i båda målen var den centrala 

bedömningsfrågan tolkning av just uppsåtsrekvisitet5 och av den anledningen 

kommer också uppsåtsrekvisitet vara uppsatsens centrala tema.    

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka uppsåtsrekvisitet i 10 kap. 1 § HF och vilka 

eventuella problem det finns med tolkning och tillämpning av rekvisitet i 

disciplinärenden.  

 

För att belysa ovan nämnda problem och därmed uppfylla uppsatsens syfte 

kommer jag att fokusera på att försöka besvara två frågeställningar:  

1. Var dras gränsen mellan uppsåt och oaktsamhet vid 

tillämpningen av uppsåtsrekvisitet i disciplinärenden? 

2. Kan det straffrättsliga uppsåtsbegreppet och dess principer 

appliceras på uppsåtsrekvisitet i de förvaltningsrättsliga reglerna 

om disciplinära åtgärder?  

 

1.3 Avgränsningar 

Av de fyra olika grunderna som anges i 10 kap. 1 § HF för att vidta en 

disciplinär åtgärd mot en student, kommer den här uppsatsen endast att 

behandla den första grunden, nämligen fusk, då den utgör den vanligaste 

ärendeformen som högskolornas disciplinnämnder behandlar.6  

 

Eftersom uppsatsens syfte är uppsåtsrekvisitets roll i disciplinärenden 

kommer de processuella reglerna om disciplinnämndens organisation och 

arbetsform samt själva påföljdsreglerna endast behandlas i den mån det är 

                                                 
5 RÅ 1996 ref. 15 och RÅ 2010 ref. 6 
6 UKÄ Rapport 2015:6, s. 8  
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relevant för tolkningen och tillämpningen av rekvisiten för att en student ska 

ha gjort sig skyldig till fusk. 

  

1.4 Forskningsläge 

Det finns väldigt lite rättsvetenskaplig forskning som behandlar 

bestämmelserna om disciplinära åtgärder i HF. Nils Jareborg och Hans-

Henrich Vogel gjorde 2002 varsin utredning om reglerna inför en, av HSV 

anordnad, konferens om disciplinära åtgärder.  Jareborgs arbete fokuserar på 

de straffrättsliga aspekterna i reglerna medan Vogel behandlar de 

förvaltningsrättsliga processreglerna om hur en disciplinnämnd ska vara 

organiserad och genomföra sitt arbete.7  

 

Utöver dessa två arbeten finns en examensuppsats från juristprogrammet vid 

Örebro universitet författad VT 2014 av Fanny Lyrfors. Uppsatsen utforskar 

om disciplinnämnder och de förvaltningsrättsliga underinstanserna tillämpar 

disciplinreglerna likvärdigt trots en brist på vägledande rättspraxis från HFD.  

 

1.5 Metod och material   

I uppsatsen används rättsdogmatisk metod för att besvara uppsatsens 

frågeställningar. Den rättsdogmatiska metoden utmärks genom att olika 

rättskällor utforskas och tolkas utifrån rättskälleläran enligt vilken olika 

rättskällor väger olika tungt.8 Rättsdogmatiken används både för att fastställa 

vad som är gällande rätt och för att kritisera gällande rätt och föreslå lösningar 

på rättsliga problem som är olösta.9  

 

Det centrala materialet som använts i uppsatsen är alltså de rättskällor som 

har betydelse för disciplinära åtgärder. Förutom själva högskoleförordningen, 

finns två prejudikat från HFD som behandlar reglerna om disciplinära 

                                                 
7 HSV Rapport 2011:10 R, s. 11 f.  
8 Kleineman 2013, s. 32 f.  
9 Kleineman 2013, s. 35 f.  
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åtgärder och som analyseras i uppsatsen. Doktrinen består av de rapporter 

som Jareborg och Vogel författat om ämnet. Då Vogels rapport endast 

behandlar de processuella delarna av disciplinärenden har hans text inte varit 

relevant för den här uppsatsen. Jareborgs utredning å andra sidan har fått ett 

stort utrymme i uppsatsens deskriptiva del. Att förlita sig så starkt på en enda 

källa för att fastställa gällande rätt är naturligtvis problematiskt, men i brist 

på annat material har det varit ett nödvändigt ont och Jareborgs får anses vara 

en auktoritet i sammanhanget.10  

 

Till stöd för sina resonemang har Jareborg angivit rapporter och 

remissammanställningar ifrån UHÄ.11 Det hade varit önskvärt att själv kunna 

ha använt det materialet i den här uppsatsen men då materialet numer förvaras 

hos Riksarkivet och är svårt att få tag på har det inte varit möjligt av 

tidsmässiga skäl att ta del det.     

 

Avgöranden från disciplinnämnder och lägre förvaltningsrättsliga 

domstolsinstanser används som illustrativa exempel för att påvisa hur de 

rättsliga problemen kan gestalta sig. De ger dock ingen uttömmande bild av 

rättstillämpningen i lägre instanser och används inte för att försöka visa vad 

som är gällande rätt. Undersökningen av avgöranden från lägre instanser har 

dock begränsats till mål som avgjorts från januari 2013 och framåt. När det 

gäller avgöranden som bara behandlats på disciplinnämndsnivå har ytterligare 

begränsning gjorts till endast avgöranden från de tre disciplinnämnderna vid 

LU, MIU och SLU. Inget av disciplinärendena från SLU har dock ansetts som 

ett relevant exempel för uppsatsen och har således inte använts som material 

i slutändan.   

 

De årliga rapporter som UKÄ och HSV tagit fram om disciplinärenden sedan 

2004 har använts för att ge statistik och bakgrundsinformation om måltypen.   

                                                 
10 Se exempelvis UKÄ:s beslut 2013-12-17, reg.nr 31-452-13 i vilket Jareborgs arbete 

refereras till som rekommenderade riktlinjer för hur reglerna ska tillämpas.    
11 Jareborg 2002, s. 3 f.  
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För de deskriptiva delarna av allmän straffrätt och bevisregler inom 

förvaltningsrätten har grundläggande doktrin och rättsfall använts. Samuel 

Cavallins doktorsavhandling, Skuld, som behandlar gränsdragnings-

problemet mellan uppsåt och oaktsamhet har använts i viss mån för att ge 

ökad kunskap om gränsdragningsproblematikens historia.12  

 

1.6 Disposition  

I första kapitlet, inledningen, presenteras uppsatsens ämne, dess övergripande 

syfte och de frågeställningar som uppsatsen kommer behandla för att uppfylla 

syftet. Inledningen behandlar vidare de avgränsningar som gjorts i arbetet, 

forskningsläget, val av metod och material, samt slutligen uppsatsens 

disposition.13  

 

I andra kapitlet redogörs för vad som definieras som fusk i lagens mening, 

vilken roll uppsåtsrekvisitet har och vilka prejudikat som finns gällande 

reglerna. Kapitlet ska ge läsaren en grundläggande orientering i de rättsliga 

reglerna om disciplinära åtgärder.  

 

I tredje kapitlet redogörs de gränsdragningsproblem som finns mellan uppsåt 

och oaktsamhet vid tillämpningen av reglerna i högskoleförordningen. 

Exempel på mål i disciplinnämnder och underinstanser av förvaltnings-

domstolarna lyfts även fram för att visa hur problematiken kan gestalta sig. 

Slutligen redogörs för hur gränsdragningsproblematiken hanterats inom den 

allmänna straffrätten.      

 

 

 

                                                 
12 Avhandlingen har dock inte använts för att fastställa gällande rätt då de två viktigaste 

prejudikaten på området NJA 2002 s. 449 och NJA 2004 s. 176 kom först efter 

avhandlingen. Mycket av Cavallins idéer, exempelvis kring likgiltighetsuppsåt, tycks dock i 

och med de rättsfallen bekräftats i praxis.  
13 Trolle Önnerfors 2014, Goda råd inför uppsatsskrivningen, 2014, s. 5-8  
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I fjärde kapitlet redogörs varför de förvaltningsrättsliga bestämmelserna om 

disciplinära åtgärder i HF måste anses ha ett starkt straffrättsligt inslag. 

Vidare redogörs i vilken mån straffrättsliga principer påverkar bevisfrågor 

och vilka andra straffrättsliga resonemang som har försökts tillämpas på 

reglerna.    

 

I det femte och avslutande kapitlet sammanfattas och analyseras 

informationen från de tidigare kapitlen för att försöka besvara uppsatsens 

frågeställningar och presentera uppsatsens slutsatser.14 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Trolle Önnerfors 2014, Goda råd inför uppsatsskrivningen, 2014, s. 15 
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2 Regler, doktrin och praxis 

2.1 Fusk på högskolan 

Fusk på högskolenivå regleras genom de bestämmelser om disciplinära 

åtgärder som finns i 10 kap. HF. Högskolor kan stänga av studenter som 

bryter mot förordningens regler i upp till sex månaders tid eller tilldela dem 

en varning.15 Varje högskola och universitet har en egen disciplinnämnd som 

hanterar lärosätets disciplinärenden. I nämnden sitter representanter för lärare 

och studenter, rektorn samt minst en jurist som ska ha erfarenhet som 

ordinarie domare.16 En disciplinnämnds beslut om att vidta disciplinära 

åtgärder får överklagas av den berörda studenten till allmän 

förvaltningsdomstol.17  

 

Studenter som, med otillåtna hjälpmedel eller på något annat sätt, försöker 

vilseleda vid prov eller andra bedömningar av en studieprestation kan bli 

föremål för disciplinära åtgärder.18 Termen som används i HF för fusk är 

alltså ”försöker vilseleda”. Jareborg definierar vilseledande som att en student 

försöker skapa eller bibehålla en felaktig uppfattning om sin egen eller en 

annan students studieprestation och kunskapsförmåga.19 Med hjälp av den 

definitionen går det således att avgränsa vilka handlingar som räknas som 

fusk enligt HF:s mening. För att illustrera detta kan det exempelvis 

konstateras att plagiat faller inom den ramen, eftersom det är en handling som 

måste anses syfta till att skapa den felaktiga uppfattningen att en student 

producerat en text som egentligen har kopierats från någon annans verk.  

 

En handling behöver inte ha en direkt koppling till en tentamen eller en 

uppsats för att det ska kunna räknas som fusk. Jareborg pekar på obligatoriska 

föreläsningar och seminarier som bedömningar av studieprestation där HF:s 

                                                 
15 10 kap. 2 § HF 
16 10 kap. 3 § HF 
17 12 kap. 3 § HF samt 22-22a §§ förvaltningslagen (1986:223) 
18 10 kap. 1 § HF 
19 Jareborg 2002, s. 5 
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regler också blir aktuella. En student som inte närvarar på ett sådant 

undervisningstillfälle, men som genom en falsk signatur eller på något annat 

vis ändå får det att framstå som om personen närvarat vid lektionen, gör sig 

också skyldig till fusk.20  

 

Om en student bistår en annan student på ett otillåtet sätt, exempelvis genom 

att hjälpa till att svara på en fråga i en hemtentamen, har båda studenterna 

gjort sig skyldiga till fusk. Det finns med andra ord inget krav på att en 

handling ska ha utförts för att förbättra en students egna studieresultat, utan 

att hjälpa en vän att fuska anses precis lika klandervärt och kan resultera i en 

disciplinär åtgärd. Har en student bara indirekt hjälpt till vid ett fusk genom 

att exempelvis låna ut anteckningar till någon som sedan använder dem för 

att fuska räknas det i sig dock inte som att den personen gjort sig skyldig till 

någon förseelse.21  

 

Förberedelser till fusk räknas inte heller som ett faktiskt försök till fusk. En 

student som förbereder en fusklapp gör sig inte skyldig till fusk förrän 

personen faktiskt tar med sig lappen till tentamenstillfället och examinationen 

påbörjats.22 

 

2.2 Uppsåtsrekvisitet  

Utöver det som angivits ovan krävs också att ett försök till vilseledande begås 

med uppsåt. Uppsåtsrekvisitet framgår dock inte ordagrant i 

författningstexten och historiskt har det, enligt Jareborg, ibland varit 

ifrågasatt om förordningen faktisk kräver att en students vilseledande begås 

med uppsåt.23 Det kan ursprungligen ha funnits tankar från lagstiftarnas sida 

om att även grov oaktsamhet skulle kunna leda till en disciplinär åtgärd. 

Jareborg anser dock att uppsåtsrekvisitet finns inbyggt i användningen av 

                                                 
20 Jareborg 2002, s. 8 
21 Jareborg 2002, s. 5 f.  
22 Jareborg 2002, s. 6 f.  
23 Det framgår dock inte från hans text vilka det är som ifrågasatt det.  



 13 

ordet försök i författningstexten. Ett försök, innebär enligt honom, 

definitionsmässigt att en person har ett visst mål i åtanke. En person som 

orsakar en händelse på grund av slarv eller försummelse kan inte anses ha 

försökt få den händelsen att inträffa.24   

 

Inom svensk rätt skiljer man på tre olika kategorier av uppsåt: avsikts-, 

insikts- och likgiltighetsuppsåt.25  Det finns inget krav på direkt uppsåt för att 

kunna vidta disciplinära åtgärder mot en student som fuskat utan även de 

andra två formerna av uppsåt räcker för att uppfylla uppsåtsrekvisitet.26 Jag 

kommer inte närmare att gå in på avsiktsuppsåt och insiktsuppsåt27 medan 

likgiltighetsuppsåtet behandlas i kapitel 3.  

 

2.3 RÅ 1996 ref. 15  

 

I RÅ 1996 ref. 15 rörde målet en student vid rättsvetenskapliga institutionen 

på Göteborgs universitet som under en salstentamen blev påkommen med att 

ha haft med sig två otillåtna rättsfallsammanfattningar. Sammanfattningarna, 

som funnits på ett löst A4-papper, var inlagda i ett kompendium som var 

tillåtet att ha med sig till examinationen. Studenten hävdade att pappret lagts 

dit när han studerade inför tentamen och att han sedan glömt plocka ur det 

inför tentamenstillfället. Enligt honom var det därför endast av misstag som 

han haft med sig pappret. Universitetets disciplinnämnd beslutade att stänga 

av studenten i sex veckor. Nämnden menade att det inte gick att utesluta att 

studenter genom försummelse skulle kunna ta med sig otillåtna hjälpmedel 

av misstag, men resonerade att de i sina bedömningar bör utgå ifrån att 

avsikten med de otillåtna hjälpmedlen är att fuska om inte särskilda skäl talar 

emot det.  

 

                                                 
24 Jareborg 2002, s. 9 f.  
25 Asp och Ulväng 2014, s. 48 f.  
26 Jareborg 2002, s. 9  
27 För den som vill läsa om skillnaderna mellan uppsåtsformerna, se Asp, Ulväng och 

Jareborg 2010, kapitel 4.  
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HFD hade en helt annan syn på frågan. Domstolen resonerade att eftersom 

avstängningar utgör allvarliga ingrepp mot enskilda studenter krävs det att 

den utredning som görs vid ett misstänkt fusk klart visar att studenten haft 

som avsikt att fuska. HFD ansåg att studentens påstående om att pappret 

endast tagits med av misstag inte var helt osannolik. Därmed menade den att 

det inte var säkerställt att studenten haft avsikt att fuska och att han därför 

skulle frias. 

 

Enligt Jareborg undanröjde regeringsrätten genom det här avgörandet de 

eventuella tvivel som fanns vad gällde uppsåtsrekvisitets existens i 10 kap. 1 

§ HF.28 Slutsatsen som går att dra från avgörandet är dock inte endast att det 

finns ett krav på uppsåt, utan även att det är upp till universitet att bevisa 

uppsåtet. Disciplinnämnden vid Göteborgs universitet ansåg att den kunde 

utgå ifrån att uppsåt förelåg om inte särskilda skäl talade emot det. Det är 

svårt att tolka det resonemanget på annat sätt än att de tyckte att det var upp 

till fuskmisstänkta studenter själva att bevisa att det inte hade något uppsåt. 

Det var inte ett acceptabelt resonemang enligt regeringsrätten utan en student 

ska betraktas som oskyldig tills motsatsen är bevisad även när det kommer 

till uppsåtet. Inte nog med det, beviskravet sattes i och med den här domen 

högt. En students påstående om att uppsåt saknades behövde inte ens vara 

troligt enligt regeringsrätten, så länge det inte var helt osannolikt, för att 

disciplinnämnderna inte skulle kunna vidta disciplinära åtgärder mot dem.   

 

2.4 RÅ 2010 ref. 6  

 

I RÅ 2010 ref. 6 hade en student vid KTH i Stockholm under en salstentamen 

använt sig av en miniräknare. Miniräknaren var vid den aktuella 

examinationen inte ett tillåtet hjälpmedel. Studenten hävdade dock att han vid 

tentamenstillfället inte kände till att miniräknare inte fick användas och att 

han därför inte heller haft något uppsåt att ha med sig något otillåtet 

                                                 
28 Jareborg 2002, s. 10 
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hjälpmedel. Disciplinnämnden vid KTH beslutade att stänga av studenten i 

fyra veckor. Enligt universitetets utredning hade det getts tydliga 

instruktioner både före och vid själva tentamenstillfället om vilka hjälpmedel 

som varit tillåtna. Nämnden ansåg att en felaktig uppfattning om vilka regler 

som gäller under en examination inte kan utgöra en ursäktande omständighet 

som leder till att studenter går fria från ansvar. Länsrätten, kammarrätten och 

HFD drog alla tre, precis som KTH:s disciplinnämnd, slutsatsen att studenten 

gjort sig skyldig till fusk. Deras motiveringar skilde sig dock åt och HFD:s 

resonemang var att studenten måste ha känt till att miniräknaren inte var ett 

tillåtet hjälpmedel.  

 

Målet är ett tydligt exempel på gränsdragningsproblemen mellan uppsåt och 

oaktsamhet när det gäller fusk. HFD:s resonemang och kommer därför att 

redovisas och analyseras närmare i uppsatsens tredje kapitel. I målet väcks 

även frågan i vilken mån straffrättsliga resonemang och analogier kan 

användas vid bedömningen av disciplinärenden, och det kommer därför 

behandlas i uppsatsens fjärde kapitel. 
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3 Gränsdragning mellan uppsåt 
och oaktsamhet  

3.1 Gränsdragningsproblematiken 

I föregående kapitel konstaterades att oaktsamhet inte utgör en grund för att 

vidta disciplinära åtgärder mot en student. Rena misstag, som i RÅ 1996 ref. 

15 där studenten råkat glömma otillåtna papper i ett tillåtet kompendium, 

utgör således aldrig fusk. Följaktligen måste även sådana misstag som inte är 

kopplade till just otillåtna hjälpmedel, exempelvis när en student av misstag 

råkar ange fel källa eller glömma att ta med en källa i sin uppsats, anses utgöra 

situationer när fusk inte kan anses föreligga.  

 

Det innebär dock inte att det är helt klart och tydligt vad som räknas som en 

uppsåtlig handling och vad som räknas som en oaktsam handling. Ett tydligt 

gråzonsfall vid gränsdragningen mellan uppsåt och oaktsamhet är just den 

sortens situation som behandlades i RÅ 2010 ref. 6. Vad gäller om en student 

använder ett otillåtet hjälpmedel som personen tror är tillåtet? Innebär 

uppsåtsrekvisitet i 10 kap. 1 § HF att en student ska ha uppsåt att använda ett 

otillåtet hjälpmedel, eller innebär det att en student ska ha uppsåt att använda 

ett otillåtet hjälpmedel som vederbörande vet är otillåtet? Frågan kan dras ut 

till att omfatta andra regelbrott vid examinationer som studenter inte förstått 

är regelbrott. Kan man prata om ett omedvetet uppsåt?  

 

Enligt länsrättens och kammarrättens bedömningar i fallet med KTH-

studenten och miniräknaren så ansåg båda instanserna att studenten, oavsett 

om han faktiskt vetat om att miniräknaren var tillåten eller inte, gjort sig 

skyldig till fusk. Det var enligt deras mening inte en rimlig tolkning av 

reglerna i HF att en student kunde undgå ansvar för fusk genom att inte ta 

reda på vilka hjälpmedel som var tillåtna. Något direkt uppsåt till fusk kunde 

visserligen inte anses föreligga om studenten verkligen var omedveten om 

vilka hjälpmedel som var otillåtna, men likväl förelåg en form av indirekt 
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uppsåt, vilket enligt deras uppfattning var tillräckligt för att någon skulle gjort 

sig skyldig till fusk.29  

 

Det resonemanget går stick i stäv med vad Jareborg skriver om frågan. Enligt 

honom är en student som omedvetet använder otillåtna hjälpmedel grovt 

oaktsam. Något uppsåt föreligger dock inte och studenten kan därför inte 

anses ha gjort sig skyldig till fusk.30    

 

Det finns alltså två olika synsätt på den här frågan. HFD:s dom i 

miniräknarmålet ger dock enligt min bedömning inget tydligt svar på vilket 

av de här två uppfattningarna som är den rättsligt korrekta. Visserligen ansåg 

även HFD att KTH-studenten gjort sig skyldig till fusk; domstolen 

motiverade dock sitt beslut med att han måste ha varit medveten om att 

miniräknaren var ett otillåtet hjälpmedel och därför haft ett direkt uppsåt. Den 

tog däremot inte uttryckligen ställning till om han skulle ha ansetts gjort sig 

skyldig till fusk även om den kommit fram till att han faktiskt var omedveten 

om att miniräknaren var ett otillåtet hjälpmedel. Det påpekas dock i rättens 

motivering att studenter har en skyldighet att ta reda på vilka regler som gäller 

för en examination, men det framgår inte att endast det faktum att en student 

brister i den skyldigheten gör att uppsåt föreligger och att det därmed går att 

vidta disciplinära åtgärder.31  

 

3.2 Exempel i lägre instanser    

RÅ 2010 ref. 6 ger, enligt min bedömning, således inte något tillfredställande 

svar på om en student som bryter mot en examinationsregel kan anses sakna 

uppsåt till följd av att vederbörande inte har känt till eller förstått reglerna. 

Det går att tolka prejudikatet som att en student ska ta reda på vilka regler 

som gäller och om vederbörande inte gör det och till följd av det bryter mot 

någon regel har personen uppsåtligt gjort sig skyldig till fusk. I besluten från 

                                                 
29 RÅ 2010 ref. 6 
30 Jareborg 2002, s. 10 f.  
31 RÅ 2010 ref. 6  
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disciplinnämnder som kommit efter domen finns dock exempel då nämnder 

valt att avskriva ärenden utan åtgärd eftersom studenterna invänt att de inte 

känt till eller förstått reglerna och att nämnderna därför inte ansett att uppsåt 

kan slås fast. Här nedan ska lyftas två sådana exempel.  

 

I ett ärende vid LU:s disciplinnämnd 2014 beslutade nämnden att inte vidta 

disciplinära åtgärder mot en juridikstudent som använt otillåten kurslitteratur 

vid en salstentamen. Studenten hävdade att han trott att den bok han använde 

var tillåten vid den aktuella examinationen och att han därför inte haft något 

uppsåt att fuska. Nämnden ansåg, med hänsyn till de omständigheter som 

framkommit i utredningen, att studentens påstående om att han faktiskt inte 

känt till att kurslitteraturen var ett otillåtet hjälpmedel var troligt. Nämnden 

ansåg därför att studenten varit grovt vårdslös i sitt agerande men att det 

saknades uppsåt.32   

 

MIU:s disciplinnämnd behandlade 2015 ett ärende i vilket två studenter 

samarbetat med en hemuppgift genom att diskutera vissa av frågorna 

tillsammans, vilket inte var tillåtet då arbetet skulle utföras individuellt enligt 

instruktionerna. Studenterna hävdade dock att de inte förstått att individuellt 

arbete innebar att de inte ens fick diskutera tillsammans. Nämnden resonerade 

att om instruktioner till uppgifter är oklara borde studenter rimligen tillfråga 

läraren om vad exakt som gäller för att säkerställa att man håller sig till 

reglerna. Dock, menade nämnden, innebar inte studenternas underlåtenhet att 

inte göra det att de kunde anses ha uppsåt att fuska och ärendet avskrevs 

därför utan vidare åtgärd.33 

 

I de här två exemplen har studenter undkommit disciplinära åtgärd till följd 

av att det varit oklart om de varit införstådda med examinationsreglerna eller 

inte. I ett annat liknande fall har studenters hävdade okunskap däremot inte 

räddat dem från att ha ansetts ansvariga.  

   

                                                 
32 LU:s disciplinnämnd, Dnr STUD 2014/4895, beslutad: 2014-12-03 
33 MIU:s disciplinnämnd, Dnr MIUN 2015/1009 samt dnr 2015/1053, beslutad: 2015-06-18 
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I en dom från 2014 har Förvaltningsrätten i Malmö avgjort en liknande 

frågeställning. Målet rörde en student på en statistikkurs vid LU som vid en 

tentamen använt sig av en formelsamling på vilken hon skrivit ner en 

begränsad mängd anteckningar. Formelsamlingen var tillåten som hjälpmedel 

vid examinationen men anteckningarna var det inte och disciplinnämnden vid 

LU beslutade därför att stänga av studenten i sex veckor. Beslutet 

överklagades till förvaltningsrätten. Studenten anförde att hon inte vetat om 

formelsamlingen med anteckningarna var inom ramen för tillåtna hjälpmedel 

eller inte. Förvaltningsrätten gjorde bedömningen att studenten hade en 

skyldighet att ta reda på vilka hjälpmedel som var tillåtna. Det framgick enligt 

rätten från studentens utsaga att hon faktiskt varit osäker på om hennes 

formelsamling med anteckningar var tillåten eller inte och att hon därmed inte 

heller varit helt omedveten om att hon kunde gjort sig skyldig till fusk och 

domstolen delade därför disciplinnämndens bedömning att studenten skulle 

stängas av.34  

 

Det ska betonas att de här ärendena självklart inte kan tillmätas något värde 

för att utröna gällande rätt. Det är tre subjektivt valda exempel och kan därför 

inte heller anses att ge någon allmängiltig bild över hur uppsåtsfrågan 

behandlas av disciplinnämnder och underinstanser. Dock pekar ärendena 

enligt mig på att det finns en oklarhet i gällande rätt när det kommer till den 

här frågan i och med att det tycks att olika regler tillämpats olika fall. 

 

3.3 Likgiltighetsuppsåt 

Det är svårt att utreda frågan om var gränsen mellan oaktsamhet och uppsåt 

går i disciplinärenden utan att betrakta hur samma gränsdragningsproblematik 

hanteras inom straffrätten. Problemet om var gränsen mellan de två koncepten 

ska dras har varit en stor fråga inom rättsvetenskapen. I en doktorsavhandling 

från 1999 behandlar Samuel Cavallin frågan grundligt. Cavallin påpekar att 

gränsen mellan de två begreppen ses som en gråzon i många länder och att 

                                                 
34 Förvaltningsrätten i Malmös dom 2014-04-23, mål 3431-14 
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osäkerheten i frågan återfinns i såväl common law-system som civil law-

system. Han nämner att det i exempelvis Tyskland närmast råder en 

uppgivenhet när det kommer till att hitta en fast och tydlig gräns, trots att 

ämnet varit föremål för rättsvetenskaplig forskning där i över 100 år.35    

 

Inom den svenska straffrätten anses idag likgiltighetsuppsåtet vara den 

uppsåtsform som utgör uppsåtets gräns gentemot oaktsamhet.36 Två andra 

former av uppsåt, eventuellt hypotetiskt uppsåt och sannolikhetsuppsåt, har 

tidigare ansetts kunna utgöra alternativ till den nedre gränsen för uppsåtets 

omfattning. De har numer uteslutits som godtagbara uppsåtsformer av HD-

praxis till likgiltighetsuppsåtets fördel.37  

 

Kort beskrivet föreligger likgiltighetsuppsåt när en person åtminstone 

misstänker att en viss konsekvens kan inträffa och personen också är likgiltigt 

inställd till om den konsekvensen kommer inträffa eller inte. För att en 

handling som ligger i gränslandet mellan uppsåtlig och oaktsam ska räknas 

som uppsåtlig måste båda leden i definitionen av likgiltighetsuppsåtet vara 

uppfyllda. Det räcker således inte med att en person haft en misstanke om att 

konsekvensen kan inträffa utan sagda person måste också varit likgiltig inför 

det faktumet. 38 För att en person exempelvis ska ha likgiltighetsuppsåt att 

döda en annan person måste hen således både misstänka att vederbörandes 

handlande kan leda till att en annan person dör och inte bry sig om personen 

faktiskt dör eller inte.   

 

Bedömningen av en persons likgiltighet gäller inte om personen i allmänhet 

kan betraktas som likgiltig. Likgiltighetsbedömningen ska gälla ifall 

förverkligandet av konsekvensen inte var ett relevant skäl för personen att vid 

gärningstillfället avstå från handlingen.39  

                                                 
35 Cavallin 1999 s. 13 
36 Asp och Ulväng 2014, s. 49 
37 NJA 2002 s. 449 och NJA 2004 s. 176 
38 Asp, Ulväng, och Jareborg 2010, s. 323 
39 NJA 2004 s.176   
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4 Straffrätt eller förvaltningsrätt 

4.1 Reglernas straffrättsliga dimension 

I grunden är ett beslut om disciplinära åtgärder ett myndighetsbeslut. 

Beslutets konsekvenser är begränsade till att endast beröra en persons rätt till 

att under en viss tid delta i verksamhet som anordnas av en myndighet. Det 

råder således inget tvivel om att reglerna om disciplinära åtgärder hör hemma 

inom förvaltningsrätten. Samtidigt går det inte att förneka att reglerna har en 

tydlig straffrättslig prägel. Ett beslut om avstängning kan, som HFD 

konstaterat, få väldigt långtgående negativa konsekvenser för den enskilde 

individen.40 Det i sig är ingenting som är unikt för reglerna om disciplinära 

åtgärder inom förvaltningsrätten. Även andra myndighetsbeslut, som 

exempelvis att dra in en persons körkort eller belägga någon med djurförbud, 

kan få allvarliga konsekvenser för den enskilde.  

 

Det som särskiljer just de disciplinära åtgärderna är att stor vikt vid 

bedömningen ligger på studenternas skuld och klandervärda beteende.41 Det 

reflekteras i det faktum att reglerna innehåller ett uppsåtrekvist; det krävs 

alltså en tydlig skuld för att det ska anses rättfärdigat att vidta disciplinära 

åtgärder mot en person. Det kan kontrasteras mot reglerna om djurförbud där 

oaktsamt handlande kan föranleda ett djurförbud i lika hög grad som ett 

uppsåtligt sådant. Den viktiga frågan i den rättsliga bedömningen i 

djurförbudsfrågorna är istället om det finns en risk att djur även i framtiden 

kan komma att fara illa i en persons vårdnad snarare än vilken skuld den 

personen haft i ett tidigare skede när ett djur farit illa42, vilket innebär att ett 

djurförbud måste ses som en skyddsåtgärd och inte en form av bestraffning.43  

                                                 
40 RÅ 1996 ref. 15  
41 Jfr Jareborg 2002 s. 10 f. och RÅ 2010 ref. 6 
42 29 § djurskyddslagen (1988:534)  
43 Regler om bestraffning för djurplågeri finns istället i 16 kap. 13 § BrB. Vilket visar att 

det gjorts en tydlig skillnad mellan bestraffning och skyddsåtgärder i djurfrågor och att 

bestraffning för dålig hantering av djur faller helt inom straffrätten.    
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När det kommer till disciplinära åtgärder för fusk är det svårt att se att det 

skulle ha något motsvarande skyddssyfte utan åtgärderna får primärt ses som 

en form av bestraffning. 44  

 

Det faktum att rättsreglerna om disciplinära åtgärder är både 

förvaltningsrättsliga och straffrättsliga kan tyckas vara ett irrelevant faktum 

men det är viktigt eftersom det skapar en osäkerhet i rättstillämpningen. 

Frågan är nämligen hur den straffrättsliga delen av de här förvaltningsrättsliga 

reglerna ska hanteras. Ska straffrättsliga eller förvaltningsrättsliga bevisregler 

tillämpas? Ska straffrättsliga teorier och principer som proportionalitets-

principen användas i bedömningen? När det kommer till uppsåtsrekvisitet blir 

frågan om samma principer som gäller för uppsåt i straffrätten ska tillämpas 

vid uppsåtsbedömningen i disciplinärenden.     

 

4.2 Bevisregler och -principer 

Det har redan konstaterats att RÅ 1996 ref. 15 slog fast att bevisbördan i 

disciplinärenden ligger på universitetet och det råder dessutom ett ytterst högt 

beviskrav. Till vilken grad skiljer sig de bevisreglerna från de bevisregler som 

annars gäller inom förvaltningsprocessrätten?   

 

Allmänt sett anses att den part som väcker talan i ett mål och begär en 

rättsförändring också har bevisbördan. Det är dock en huvudregel med många 

undantag inte minst när det kommer till förvaltningsmål.45 I förvaltningsmål 

brukar istället bevisbördan vara delad mellan parterna. I huvudsak gäller att 

en myndighet har bevisbördan för skyldigheter medan den enskilde har 

bevisbördan för rättigheter.46 Vad som är en rättighet och vad som är en 

skyldighet kan dock vara svårt att tolka in i alla måltyper men i 

förvaltningsmål i vilket utfallet kan bli ett särskilt betungande beslut för den 

                                                 
44 Möjligtvis kan man argumentera att det också finns en viss skyddsfunktion när en 

avstängning vidtas på någon av de andra grunderna i 10 kap 1 § HF än fusk, exempelvis vid 

trakasserier mot personal eller andra studenter.  
45 Diesen och Lagerqvist Veloz Roca 2003, s. 73 
46 Diesen och Lagerqvist Veloz Roca 2003, s. 62 f.  
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enskilde anses myndigheten ha bevisbördan.47 Det stämmer väl in med 

bevisbördsregeln för disciplinärenden där disciplinära åtgärder definierats 

som särskilt betungande för studenter.48 

 

Bevis 7 lyfter frågan om det kan anses finnas ett normkrav på bevisstyrkan i 

förvaltningsmål som kan anses gälla som huvudregel i förvaltnings-

processrätten och kommer fram till slutsatsen att det normkrav som gäller 

inom taxeringsrätten, sannolika skäl, bör anses gälla även som normkrav för 

förvaltningsmål i allmänhet. Dock måste det inom varje måltyp fastställas om 

det finns anledning att tillämpa högre eller lägre beviskrav. Det innebär att 

normalgraden på beviskravet är lägre i förvaltningsmål än i såväl brottmål 

som tvistemål eftersom konsekvenserna oftast inte ses som lika allvarliga för 

den enskilde.49  

 

Beviskravet är därmed avsevärt högre i disciplinärenden än vad som anses 

vara normalgraden i förvaltningsmål. I disciplinärendena ska en student frias 

från ansvar om det inte är helt osannolikt att de faktiskt försökt fuska.50 

Innebörden i det måste nästan anses vara den samma som i att något ska vara 

ställt utom rimligt tvivel. Att något ska vara ställt utom rimligt tvivel är det 

beviskrav som råder inom straffrätten.51 Det ter sig således som att HFD i RÅ 

1996 ref. 15 drog likhetstecken mellan beviskravet i brottmål och beviskravet 

i disciplinärenden.   

 

4.3 Rättsvillfarelse  

I RÅ 2010 ref. 6 för kammarrätten ett resonemang i sin bedömning om 

principerna om rättsvillfarelse kan tillämpas på disciplinärenden. I sitt 

avgörande påpekade kammarrätten att rättsvillfarelse, d.v.s. okunnighet eller 

felaktig uppfattning om gällande rätt, inte befriar någon från straffansvar. 

                                                 
47 Diesen och Lagerqvist Veloz Roca 2003, s. 73 f.  
48 RÅ 1996 ref. 15 
49 Diesen och Lagerqvist Veloz Roca 2003, s. 100 ff. 
50 RÅ 1996 ref. 15  
51 Diesen och Lagerqvist Veloz Roca 2003, s. 91 
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Domstolen ansåg att samma princip borde tillämpas på examinationsregler 

och att okunskap eller felaktig uppfattning om vilka regler som gäller inte 

heller ska befria en student från ansvar och disciplinär åtgärd. Det finns därför 

anledning att belysa reglerna om rättsvillfarelse i den här uppsatsen.  

 

Uppsåtsrekvisitet i svensk rätt omfattar endast den otillåtna handling som 

följer av en brottsbeskrivning. En person behöver inte ha uppsåt att begå en 

brottslig handling, personen behöver endast ha uppsåt att begå en handling 

som också är brottslig.52 Om A dödar B i tron att det av någon anledning är 

lagligt att döda B i den specifika situation, har A ändå uppsåt att döda B. Att 

A hade uppsåt att beröva B livet är det enda som är relevant i en rättslig 

bedömning eftersom uppsåtskravet inte omfattar ett krav på att uppsåtligt ha 

begått en brottslig handling. Således är villfarelse om vilka rättsregler som 

gäller ingen ursäktande grund.  

 

Villfarelse om vilka rättsregler som gäller kallas mer specifikt straffrätts-

villfarelse och är som ovan förklarats irrelevant vid uppsåtsbedömningen. Det 

finns dock en annan form av rättsvillfarelse som är relevant vid 

uppsåtsbedömningen. Det är alltså väldigt viktigt att skilja på de här formerna 

av rättsvillfarelse. Relevant rättsvillfarelse är en felaktig uppfattning rörande 

ett förhållande som krävs av gärningsbeskrivningen. 53 Om A exempelvis 

dödar B genom att bjuda på mat som B är dödligt allergisk mot, men som A 

inte visste att B var allergisk mot, har han haft en relevant rättsvillfarelse, 

vilket skiljer för straffrättsvillfarelsen som endast rör okunskap eller felaktig 

uppfattning om rättsregler.  

 

 

 

                                                 
52 Asp och Ulväng 2014, s. 60 
53 Asp, Ulväng och Jareborg 2010, s. 394 ff.  
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4.4 Analog tillämpning av straffrätt 

Rättsvillfarelse är en viktig fråga i den straffrättsliga uppsåtsläran. Frågan är 

om den här straffrättsliga principen kan användas i disciplinärenden. Enligt 

HFD tycks svaret vara nej. I RÅ 2010 ref. 6 utryckte domstolen att då 

disciplinära åtgärder behandlar ett utomstraffrättsligt ansvar är brottsbalken 

är inte tillämplig på de ärendena. Ska det uttalandet endast tolkas som att HFD 

konstaterar att Brottsbalken (1962:700), BrB, inte direkt tillämplig på 

bestämmelserna om fusk, vilket får ses som en självklarhet, eller innebär det 

att straffrättsliga regler och principer inte ens analogt kan användas för att 

tolka rättsreglerna? Om det är det senare som varit domstolens mening får det 

inte bara en konsekvens när det kommer till rättsvillfarelse men många 

principer och regler som växt fram kring uppsåt i den straffrättsliga 

domstolspraxisen och doktrinen ska i sådant fall inte tillämpas i 

disciplinärenden.        
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5 Analys och slutsatser 

Den här uppsatsens syfte har varit att utforska uppsåtsrekvisitet i 

högskoleförordningens regler om fusk och vilka eventuella problem det finns 

med tolkning och tillämpning av rekvisitet i disciplinärenden. Ämnesvalet 

kan tyckas något smalt och det kan ifrågasättas om uppsåtsrekvisitet inte 

borde utforskats i ett bredare och mer allmängiltigt fokus. Uppsåtsrekvisitet i 

reglerna om disciplinära åtgärder är dock tämligen unikt eftersom det 

återfinns i förvaltningsrättsliga bestämmelser. Det är därför intressant att 

undersöka och analysera uppsåtsrekvisitets roll i den här specifika 

förordningen just för att belysa hur uppsåtet fungerar i en utomstraffrättslig 

kontext.   

 

Högskoleförordningens regler om disciplinära åtgärder är allmänt ett 

outforskat område inom rättsvetenskapen och således också ett område där 

det finns mycket otydligheter i hur gällande rätt ser ut. Det begränsade antalet 

rättskällor som finns ger inte en heltäckande bild av vad som är gällande rätt 

och eftersom rättsreglerna till stor del är en blandning mellan straffrätt och 

förvaltningsrätt blir det svårt att alltid kunna tillämpa vare sig 

förvaltningsrättsliga eller straffrättsliga principer och resonemang på reglerna 

om disciplinära åtgärder i HF.  

 

Uppsåtsrekvisitet är dock den delen av reglerna om disciplinära åtgärder som 

till viss mån får anses vara mest klarlagt. I väldigt stor utsträckning är det 

möjligt att, genom RÅ 1996 ref. 15, doktrinen och allmänrättsliga principer, 

konstatera vad som är gällande rätt när det kommer till just uppsatsfrågan. 

Det är dock fortfarande oklart var gränsen mellan uppsåt och oaktsamhet ska 

dras vilket illustreras med frågan om vad som gäller om en student bryter mot 

examinationsregler som studenten inte kände till när studenten bröt mot dem.  

Just den frågan behandlades i RÅ 2010 ref. 6 men det prejudikatet skapar i 

min mening fler frågor än det besvarar. I målet kunde HFD ha valt att antigen 

ta ställning för att studenter har en skyldighet att alltid ta reda på vilka regler 
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som gäller vid en examination och att om de inte gör det har de uppsåtligen 

gjort sig skyldiga till fusk. Alternativt hade domstolen kunnat ställa sig bakom 

Jareborgs resonemang om att det räknas som oaktsamhet, vilket hade gett 

auktoritet till den begränsade doktrinen på området. Men i och med att HFD 

valde att inte behandla principfrågan på ett utförligt och tillfredställande sätt 

går det inte att säga vilken linje som är den juridiskt korrekta och om reglerna 

ska tillämpas på det sätt som Jareborg föreskriver eller inte.  

 

Eventuellt skulle det kunna ha varit en medveten avvägning från HFD att inte 

skapa en allt för strikt praxis om hur reglerna ska tillämpas utan ge möjlighet 

för olika disciplinnämnder att ta hänsyn till de individuella omständigheterna 

i varje fall och det egna lärosätets egna interna regler om fusk. Har ett 

universitet bestämmelser om att en student är skyldig att ta reda på vilka 

hjälpmedel som är tillåtna vid en examination blir de föreskrifterna inte 

tandlösa. Hypotetiskt skulle det också kunna vara positivt för den individuella 

studenten eftersom en mindre strikt praxis gör att disciplinnämnder kan ta 

större hänsyn till förmildrande omständigheter i deras fall. Vissa lärosäten 

skulle också kunna välja att ha mindre restriktiva bestämmelser.  

 

Det otydliga rättsläget öppnar dock för en väldigt stor godtycklighet i 

bedömningen av disciplinärenden och det kan således bli svårt att följa den 

viktiga principen om att lika fall ska behandlas lika, vilket i sin tur leder till 

att rättssäkerheten kan ifrågasättas. För en student som misstänks för fusk får 

det nog ses som oerhört osäkert om det inte finns några tydliga och konkreta 

rättsregler att förhålla sig till. Inte heller från ett fuskminimerande perspektiv 

kan det här betraktas som något önskvärt. Utan tydliga riktlinjer för hur 

reglerna ska tillämpas blir det onekligen också svårare för disciplinnämnder 

att hantera sitt uppdrag. Det är inte heller omöjligt att tänka sig att fler beslut 

från disciplinnämnder kommer att överklagas om rättsläget är osäkert. Det 

kan då innebära att det blir svårare att utkräva ansvar för fusk.  
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Nu finns det dock inget stöd för att HFD:s vaga avgörande i RÅ 2010 ref. 6 

skulle vara en medveten avvägning ifrån domstolens sida. Otydlighet i 

prejudikatet är trots det olyckligt just eftersom det skapar en stor osäkerhet 

om gällande rätt.   

 

I arbetet med uppsatsen har jag använt mig utav två frågeställningar. Den 

första har varit: ”Var dras gränsen mellan uppsåt och oaktsamhet vid 

tillämpningen av uppsåtsrekvisitet i disciplinärenden?” Som jag redogjort för 

ovan finns en stor oklarhet i rättskällorna när det kommer till just den här 

frågan. För att kunna besvara den i någon mening anser jag att man först blir 

tvungen att behandla uppsatsens andra frågeställning: ”Till vilken grad kan 

straffrättsliga regler och principer tillämpas på reglerna om disciplinära 

åtgärder?”  

 

I RÅ 1996 ref. 15 tycks den straffrättsliga naturen i HF:s regler om fusk fått 

genomslag genom att bevisreglerna, speciellt beviskravet, lagts på samma 

nivå som i brottmål. I RÅ 2010 ref. 6 säger däremot HFD att regler i BrB inte 

kan tillämpas i disciplinärenden.  Formuleringens innebörd är oklar; tolkas 

den extensivt kan det innebära att analog tillämpning och tolkning av 

straffrättsliga principer och regler inte kan användas alls i disciplinärenden. 

Min slutsats är att det inte är på det viset som HFD:s mening ska förstås, helt 

enkelt för att en sådan tolkning måste anses falla på sin egen orimlighet. Det 

går helt enkelt inte att tillämpa uppsåtsrekvisitet utan att beakta den etablerade 

praxisen och doktrinen som finns rörande begreppet inom straffrätten. Även 

om man hypotetiskt skulle kunna tänka sig ett annorlunda uppsåtsbegrepp 

inom förvaltningsrätten måste det i någon utsträckning ta sitt avstamp i hur 

uppsåtsrekvisitet ser ut i straffrätten och sen antingen stegvis särskiljas genom 

praxis eller lagstiftning.  

 

Det går dock inte att säga säkert att det är en korrekt tolkning. Rättsläget är 

därför väldigt oklart. Men om vi förutsätter att det faktiskt är på det sättet att 

straffrättens uppsåtslära ska användas i en analog tolkning blir 

likgiltighetsuppsåtet uppsåtets nedre gräns även i disciplinärenden. I 
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gråzonsfallet med vad som gäller när en student exempelvis använt ett 

otillåtet hjälpmedel som vederbörande trott är tillåtet kan den personen 

följaktligen inte anses ha gjort sig uppsåtligen skyldig till fusk. Om en person 

däremot misstänkt att man använt ett otillåtet hjälpmedel blir det en annan 

sak, då kan det vara fråga om likgiltighetsuppsåt. Det krävs visserligen också 

att den student som misstänker en sådan sak även är likgiltig inför effekterna. 

En student som misstänker att hen kanske använder ett otillåtet hjälpmedel 

men väljer att inte kontrollera om misstanken stämmer eller inte måste dock 

nästan per definition anses vara likgiltig inför den eventuella effekten att de 

möjligtvis vilseleder vid ett prov. Studenten måste också varit genuint 

ovetande om att vederbörande använt sig av ett otillåtet hjälpmedel. Om det 

kan bevisas att studenten egentligen kände till reglerna har den personen 

uppenbarligen uppsåt att fuska, vilket var utfallet i HFD:s avgörande i RÅ 

2010 ref. 6. 

 

Om straffrättens uppsåtslära ska tillämpas i disciplinärenden blir 

straffrättsvillfarelse också en del utav uppsåtsbedömningen. I uppsatsen har 

det ju konstaterats att en person inte måste ha uppsåt att begå en otillåten 

handling utan uppsåtet gäller bara det som omfattas av brottsbeskrivningen. I 

10 kap. 1 § 1 p. HF, vilket får betraktas som ”brottsbeskrivningen” för fusk, 

framgår att disciplinära åtgärder får vidtas mot en student som med otillåtna 

hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller ett annat 

tillfälle när en studieprestation ska bedömas. Att ordet ”försöker” ingår i den 

beskrivningen tolkar jag som att någon form av medvetenhet om 

vilseledandet ingår i beskrivningen av fuskförseelsen. Det finns vad jag vet 

inget sådant som ett omedvetet försök.  Att ett vilseledande ska vara medvetet 

är således enligt min bedömning ett rekvisit som måste vara uppfyllt för att 

fusk ska föreligga. Att inte känna till vilka examinationsregler som gäller 

utgör därför inte heller straffrättsvillfarelse utan för uppsåtsbedömningen 

relevant rättsvillfarelse och utesluter uppsåt.  

 

Om nu gällande rätt är utformat på det sätt som jag beskriver den ovan, bör 

det reflekteras över om rättsreglerna är utformade på bästa sätt eller om de 
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borde reformeras. Från ett fuskminimerande perspektiv kan det ses som 

ytterst problematiskt att den rättsliga definitionen av fusk blir väldigt smal. 

En student som blir påkommen med ett otillåtet hjälpmedel skulle alltid kunna 

hävda att vederbörande inte känner till att det är ett otillåtet hjälpmedel och 

eftersom beviskravet i disciplinärenden är väldigt högt blir det lätt att komma 

undan ansvar. Även om en student genuint och ärligt inte vetat vilka regler 

som gällde kan det ifrågasättas att en student som inte uppfyller sin skyldighet 

att känna till vilka regler som gäller inte kan hållas ansvarig för det. Från det 

perspektivet kan det följaktligen vara motiverat med en ändring av HF:s 

bestämmelser om som gör att även grov oaktsamhet omfattas av reglerna.  

 

Mot det står perspektivet hos den enskilde studenten. Är det verkligen rätt att 

bestraffa en student som endast begår ett misstag, även om misstaget är 

orsakat av grov försummelse från studentens sida? Uppsåt brukar allmänt ses 

som mer klandervärt än oaktsamhet och bör därför kanske behandlas 

annorlunda när det kommer till de fuskbestämmelserna eftersom de 

disciplinära åtgärderna ses som särskilt betungande för enskilda studenter. 

Samtidigt kräver många brott endast oaktsamhet för att fälla en person trots 

att de påföljderna kan ha än mer betungande konsekvenser.   

 

Vilket av de här perspektiven som väger tyngre är dock inte upp till mig att 

göra i den här uppsatsen.  
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