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Sammanfattning 

Genom kriminalisering fastslår staten att ett visst beteende är önskvärt eller icke önskvärt. 
Syftet med detta är repressivt, att förhindra oönskat beteende; att försöka styra medborgarna 
till  att  undvika  de  kriminaliserade,  oönskade,  handlingarna.  Vilket  beteende  som 
kriminaliseras är ett kriminalpolitiskt övervägande. 

Arbetet handlar om det subjektiva inslaget i straffrätten. Utvecklingen av personligt ansvar 
inom  straffrätten  har  pågått  under  en  längre  tid,  under  inflytande  av  bland  annat  etiska 
diskussioner och den kristna kyrkans läror om skuld. Ett antal större straffrättsliga utredningar 
tillsattes  för  att  modernisera  först  straffrätten  i  1734  års  lag  och  senare  också  1864  års 
Strafflag.  Någon definition  av uppsåt (dolus) och oaktsamhet  (culpa)  infördes dock inte  i 
lagtext, inte heller i Brottsbalken. Definitionerna har i stället utarbetats i doktrin och praxis.

Uppsåt är kan sägas vara när gärningsmannen begår en handling som han är medveten om och 
som han inser konsekvenser,  följder och betydelser av. För att  uttrycka det på ett  mycket 
vardagligt  sätt kan sägas att gärningsmannen gör något  med flit, med vilje.  Oaktsamhet, å 
andra sidan, kan förstås som att gärningsmannen inte förstår sin handlings betydelse, men att 
han borde förstått den.

Det relevanta för detta arbete är främst uppsåtet.  I modern svensk straffrätt har begreppen 
direkt,  indirekt  och  eventuellt  uppsåt  (med  hypotetiskt  prov)  traditionellt  använts.  Det 
eventuella  uppsåtet,  och  därmed  sättet  på  vilket  man  bestämmer  uppsåtets  nedre  gräns 
gentemot oaktsamheten, har utsatts för skarp kritik i doktrinen. Kritiken har främst riktat sig 
mot att begreppet är svåranvänt och riskerar att fokusera på gärningsmannen snarare än på 
gärningen.

År 2002 kom ett  avgörande från HD (NJA 2002 s. 449) som skulle bli startskottet  på en 
förändring  av  den  svenska  straffrättsliga  uppsåtsläran.  Domstolen  slog,  i  ett  splittrat 
avgörande, fast att gärningsmannens inställning nu skall bedömas på ett mer individuellt sätt 
än tidigare och att det bör vara gärningsmannens inställning vid gärningen som avgör. Bland 
forskare var mottagandet blandat och de flesta menade att rättsläget förblev oklart. År 2004 
kom den dom som i efterhand anses vara den viktigaste, nämligen NJA 2004 s. 176. Denna 
dom var mycket utförligt skriven och rätten var enig i sitt beslut. Dessa två faktorer bidrog till 
att klarlägga vissa av de frågor som rests efter NJA 2002 s. 449. Utifrån HD:s resonemang i 
NJA  2004  s.  176  är  det  begreppen  insikts-,  avsikts-  och  likgiltighetsuppsåt som  skall 
användas. 

Det som främst återstår att arbeta med är bevisfrågor; främst vad som kan tillåtas ha betydelse 
när gärningsmannens inställning skall klarläggas.

Slutligen kan konstateras att det är olyckligt att det som kan sägas vara halva straffrätten, den 
subjektiva  delen,  inte  är  lagfäst.  En  definition  i  lagtext  skulle  på  intet  sätt  lösa  alla  de 
materiella  definitions-  och  gränsdragningsproblem  som  idag  uppstår  men  skulle 
förhoppningsvis lösa en del av dem. Det skulle också vara ett steg mot att bättre uppfylla 
legalitetsprincipen, i vart fall i formell bemärkelse. 
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Abstract

By  using  criminalization  the  society  establishes  what  is  acceptable  and  non-acceptable 
behaviour for its citizens. This is done with a repressive cause; to make the citizens avoid the 
criminalized, unwanted, actions. What specific actions that should be criminalized is a matter 
of politics. 

This  thesis  deals  with  the  subjective  part  of  criminal  law.  The  development  of  personal 
responsibility  within  criminal  law  has  been  in  progress  for  a  long  time,  influenced  by 
discussions  of  moral  ethics  and religious,  Christian  views  on  human  fault.  A number  of 
committees were appointed to modernise the criminal law in the Code of 1734 and the Penal 
Code of 1864. However, clear definitions of dolus and culpa were not introduced into either 
of  them,  and neither  into  the  Criminal  Code  of  1964.  The  definitions  have  instead  been 
worked out by the doctrine and the case law. 

Dolus is when the perpetrator commits an action that is deliberate and which he or she realises 
will have certain consequences and meanings. In other words, the action is done wilfully, on 
purpose.  Culpa,  on  the  other  hand,  is  when  the  perpetrator  does  not  understand  the 
consequences and meanings of his or her actions, but should have done it (if he or she had 
acted properly). 

The  main  focus  for  this  thesis  is  dolus.  The  terms  direct  and  indirect  dolus  and  dolus 
eventualis have been used in modern Swedish criminal law. Dolus eventualis and the way that 
the borderline between dolus and culpa is drawn in Swedish criminal law has been subject to 
harsh criticism in the doctrine. The crucial point is that the dolus evetualis tends to focus more 
on the perpetrator as a person then on the actual criminal act. 

In 2002 the Supreme Court of Sweden passed a judgement (NJA 2002 s. 449) that would be 
the starting point for a  change in  the Swedish theory on dolus.  The court  stated that  the 
attitude of the perpetrator instead of being evaluated in general now should be evaluated in 
relation to the actual (criminal) action. The opinion among legal scientists was diversified and 
the issue of law remained unsolved. In 2004 then, the Supreme Court passed a new judgement 
regarding the question of dolus (NJA 2004 s. 176). This judgement was unanimously and in 
great detail and these factors contributed to make the judgement as important as it became. 
With reference to this  judgement,  a new terminology was established and dolus based on 
intention,  understanding  or  indifference  are  now in force.  Dolus  based  on indifference  is 
hereby the new way to draw the borderline between dolus and culpa. 

The most important that remained to be done after NJA 2004 s. 176 was to sort out some 
things about what can be used as means of proof concerning dolus based on indifference. 

Finally something can be said about the fact that half of the criminal law, the subjective part, 
is not regulated by law. A legal definition of the meaning of dolus and culpa would not solve 
all problems associated with the borderline, but probably some of them. A regulation would 
also  be  a  step  towards  a  better  fulfilment  of  the  important  principle  of  legality.
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Förkortningar

BrB – Brottsbalk (SFS 1962:700)

HD – Högsta domstolen

HIV – Humant immunbristvirus

HovR – Hovrätt(en)

JustR – Justitieråd(en) 

KBrB – Kommentar till Brottsbalken

NJA – Nytt juridiskt arkiv 

Prop. – Proposition 

RÅ – Riksåklagaren 

SL – 1864 års Strafflag

SOU – Statens offentliga utredningar

TR – Tingsrätt(en)

Vidare förekommer en rad förkortningar i rättsfallsreferaten i avsnitt 3. Dessa är, om de inte
förekommer i listan här ovan, i samtliga fall initialförkortningar av gärningsmännens namn.
Några överlappningar med förkortningarna ovan förekommer inte.
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1 Inledning

”Det blir, i afseende på strafflagstiftning, derför en af de vigtigaste uppgifter att undersöka, i  
hvad  mån  denna  lagarnes  uppdelning  är  berättigad  och,  hvad  dermed  på  det  närmaste  
sammanhänger,  huru  den,  försåvidt  den  visar  sig  berättigad  eller  oundviklig,  skall  
bestämmas.”1

1.1 Frågeställning

- Var går den nedre gränsen för vad som är att anse som ett uppsåtligt brott i svensk 
rättspraxis av idag? Finns det någon skillnad mot tidigare praxis?

- Hur har den svenska uppsåtsläran utvecklats och utformats?
- Vad kommer konsekvensen bli på längre sikt av 2000-talets rättsfall från HD?

1.2 Syfte

Syftet  med denna uppsats är att  utröna om det är möjligt  att slå fast exakt var den nedre 
gränsen för uppsåt, och därmed också gränsen mellan uppsåt och oaktsamhet, går i gällande 
svensk straffrätt och om så, beskriva detta. Syftet är vidare att redogöra för hur den nutida 
svenska uppsåtsläran utvecklats och hur de mål HD avgjorde i början av 2000-talet ytterligare 
bidragit till den utvecklingen. Vad innebar dessa avgöranden? Innebär de någon reell skillnad 
och några lösningar på de praktiska och teoretiska problem som såväl rättsvetenskapen som 
den  dömande  makten  ansåg  fanns  med  det  eventuella  uppsåtet  och  användningen  av  det 
hypotetiska  provet?  Hur kommer  den fortsatta  utvecklingen att  se  ut  inom det  uppsåtliga 
gränsområde som arbetet behandlar?

1.3 Avgränsning

Detta  arbete  rör  brottets  subjektiva  sida;  frågor  som  rör  straffbarheten  utifrån  kravet  på 
psykisk tillräknelighet ligger dock utanför arbetets avgränsning, oavsett att detta rör brottets 
subjektiva  sida.  Vidare  kommer  arbetet  att  inte  mer  än översiktligt  redogöra  för  hur  den 
subjektiva sidan av brottet behandlades före införandet av Brottsbalken (SFS 1962:700) 1964, 
främst  så  till  vida  att  antalet  rättsfall  från  den  tiden  begränsas  till  ett  enda.  Några  mera 
omfattande  komparativa  ansatser  görs  inte  heller  utöver  den  redogörelse  för  hur 
Storbritannien hanterar uppsåt och oaktsamhet som görs i avsnitt 2.5 och den korta utblicken 
till Finlands arbete med kodifieringen av begreppen uppsåt och oaktsamhet. Arbetet kommer 
inte att behandla de särskilda svårigheter som medverkansbrott och andra situationer med fler 
än en gärningsman innebär, med avseende på att utreda vem som gjort vad, och vem som 
hade uppsåt till vad.

Rörande de rättsfall som refereras i texten bör noteras att referaten skrivits med arbetets syfte 
för ögonen; det görs inte  någon ansats  att  vara  totalt  heltäckande referat.  Frågor som rör 

1 Citatet kommer från Thyrén, del III,  s. 14 och handlar om gränsdragningen mellan de olika skuldformerna 
uppsåt och oaktsamhet.
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skadestånd, men också i förekommande fall frågor om mindre allvarlig brottslighet som inte 
är föremål för uppsåtsbedömning men som upptas under samma rättegång, behandlas därför 
inte alls. Vad gäller domstolarnas påföljdsval refereras dessa kortfattat, men resonemangen 
bakom dem lämnas utan behandling, detta för att inte ta utrymme och fokus från det som är 
arbetets huvudfråga: den uppsåtsbedömning som domstolen gör.

Noteras bör vidare att de rättsfall som behandlas uteslutande rör så kallade effektbrott, där det 
hos gärningsmannen, förutom uppsåt till den handling denne utför, också krävs uppsåt till den 
brottsliga effekten som uppnås eller önskades uppnås. En rimlig tolkning måste därför bli att 
det  är  i  samband med effektbrott  som de svåra uppsåtsbedömningarna  uppstår  och måste 
hanteras. Frågeställningen kommer åtminstone översiktligt att behandlas i avsnitt 2.3 och 4.

Slutligen kan sägas att varken den gränsdragning som också krävs mellan oaktsamma brott 
och det straffria området, där ingen gärningsman kan lastas för det som inträffade, eller den 
särskilda  bedömning  som måste  göras  vid  de  brott  som kräver  överskjutande  uppsåt  inte 
kommer att behandlas närmare i arbetet.

Arbetet  är  skrivet  för  läsare  som  är  bekanta  med  de  straffrättsliga  termerna.  De  mest 
grundläggande begreppen kommer därför inte  att  förklaras närmare när de används på ett 
konventionellt vis.

1.4 Disposition och metod

Arbetet bygger på sedvanlig rättsdogmatisk metod. De källor som använts är traditionella och 
innefattar förutom lagtext tryckt litteratur, offentligt tryck, artiklar i tidskrifter och rättsfall 
från Högsta domstolen. Arbetet inleds med en genomgång av den ideologiska plattform som 
kan  sägas  ligga  till  grund  för  det  faktum  att  rättssystemet  straffar  inte  bara  människors 
handlingar  utan också våra tankar  och önskningar,  en plattform som är nödvändig för att 
arbetet skall kunna förstås på bästa sätt.

Därefter definieras de för arbetet centrala begreppen uppsåt och oaktsamhet. Definitionerna, 
tillsammans med en beskrivning av den historiska utvecklingen av läran om de subjektiva 
rekvisiten  i  svensk  rätt,  är  nödvändiga  beståndsdelar  för  att  kunna  sätta  in  den  aktuella 
utvecklingen  i  sitt  rätta  sammanhang.  Här  görs  också  en  kortare  komparativ  utblick  till 
Storbritannien och den lösning som där valts för tillämpningen av det subjektiva rekvisitet. 
Historien visar många gånger att få begrepp är nya under solen, lika så inom detta område. De 
subjektiva rekvisitens utveckling har rört sig fram och tillbaka genom åren och använt och 
återanvänt begrepp och uttryck.

Arbetets huvuddel är presentationen av de för ämnet relevanta rättsfallen från HD, såväl äldre 
som nyare rättsfall behandlas för att visa på den utveckling rörande de subjektiva rekvisiten 
som skett i Sverige sedan införandet av BrB. Rättsfallen har valts ut och delats in i grupper för 
att  illustrera  deras plats  i  utvecklingen och de analyseras  såväl separat  som utifrån denna 
indelning. Urvalet kan inte sägas vara absolut, på så vis att inga andra rättsfall som behandlar 
uppsåtets  nedre gränsområde existerar,  men det  har  gjorts  utifrån såväl  egen sökning och 
genomläsning som de rättsfallssammanställningar och –presentationer som gjorts av diverse 
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författare  i  doktrinen,  och  givetvis  också  utifrån  vilka  rättsfall  som  refereras  i  relevanta 
avgöranden från HD.

Arbetet avslutas med ett försök att redogöra för såväl rättsområdets utveckling i praxis som de 
skillnader som faktiskt kan skönjas i den praktiska tillämpningen av de subjektiva rekvisiten. 
Slutligen  presenteras  en  analys  därav,  som  ett  försök  att  förutse  rättsområdets  framtida 
utveckling  både  vad  gäller  själva  uppsåtsbegreppet  men  också  gällande  bevisningen,  och 
också  en  mer  de  lege  ferenda-betonad  del  med  tankar  kring  en  alternativ  lösning  för  att 
undvika  de  problem,  som  de  lösningar  som  hittills  presenterats  av  så  väl  doktrin  som 
lagstiftaren är behäftade med. 

2 Bakgrund

2.1 Vad är ett straff?

Ett  straff  kan  med  viss  generalisering  sägas  vara  det  obehag  som  en  stat  utsätter  sina 
medborgare för i de fall där dessa bryter mot de av samhället uppställda normerna. Oaktat att 
straffen i många länder numera utförs på ett institutionaliserat vis och utan direkt fysiskt våld 
så är straffet ändå ett tydligt uttryck för den våldsmakt som staten innehar och det våld som 
staten skulle kunna utöva, så väl fysiskt som psykiskt, mot den som är besvärlig. Den centrala 
roll som makt och brutalitet fyller inom straffrätten är viktig att hålla i åtanke vid varje analys 
av straffrätten som system.2 

Denna  straffdefinition  måste  givetvis  justeras  och  anpassas  till  specifika  historiska 
tidsperioder  och  olika  samhälleliga  situationer,  men  den  kan  i  vart  fall  fungera  som en 
utgångspunkt.  Exempel  på  denna  anpassning  kan  vara  vilka  typer  av  straff  som  finns  i 
rättsordningen eller vilka personer ett lands rättsordning har rätt att straffa. Gäller denna rätt 
bara för de som är medborgare i landet, eller  kan den omfatta även andra? I den svenska 
straffrätten av idag definieras ett straff i enlighet med BrB 1:3. Där stadgas att de straff som 
finns i den svenska rättsordningen är böter och fängelse. Hur verkställigheten av ett straff går 
till  regleras senare i BrB, i kapitel 25 och 26, och skall i enlighet med avgränsningen inte 
behandlas i detta arbete.

Den juridiska och straffrättsliga definitionen av begreppet straff är således snävare än den mer 
allmänspråkliga definitionen, varför andra påföljder/åtgärder än ett snävt definierat straff, som 
för den enskilde som drabbas kanske kan framstå som värre eller mer ingripande, därför inte 
uppfyller  den juridiska definitionen.  För att  något  skall  kvalificeras  som ett  straff i  strikt 
juridisk mening krävs alltså att de krav som uppställs i BrB uppfylls.3

2.2 Ideologisk plattform för kriminalisering på subjektiv grund

2.2.1 Kriminalisering

2 Asp 2009, s. 19 f.
3 Jareborg 2001, s. 17.
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Att klassificera ett visst beteende som straffbart är att kriminalisera detta.4 För att avgöra vad 
som är rimligt att kriminalisera bör en avvägning göras mellan å ena sidan samhällets behov 
av skydd från vissa typer  av handlingar,  å andra sidan varje människas rätt  till  frihet  och 
integritet.  Kriminaliseringen  bör  därför  ske  med  hänsyn  till  det  samhälle  där  den  skall 
fungera, och lagstiftaren bör också ha i åtanke att skyddsvärda intressen också kan skyddas på 
annat sätt än genom kriminalisering.

Det  straffrättsliga  system  som i  dag  finns  i  de  flesta  av  världens  länder  är  inte  särskilt 
gammalt. Systemet innebär, i korthet, att staten har monopol på våldsutövande och att straff är 
en viss typ av obehag som i huvudsak likvärdigt drabbar de medborgare, oavsett ställning i 
samhället,  som  inte  följer  uppsatta  regler,  och  som  bygger  på  att  vissa  handlingar  är 
kriminaliserade per se. Innan införandet av 1734 års lag var olika straffsatser för samma brott 
snarare regel än undantag; skillnaderna kunde bero på vilken social ställning offret och/eller 
förövaren hade i samhället.5

Straffrätten som vi känner den idag kan tämligen ostridigt sägas vara ungefär samtida med 
upplysningen och den kan sägas bygga på fyra grundläggande element, nämligen att (1) det 
som karaktäriserar brottet är att det finns gällande lagstiftning som pekar ut beteendet som 
straffbelagt,  (2)  kriminaliseringen  av  viss  handling  har  ett  syfte,  nämligen  att  förmå 
medborgarna att avstå från beteendet, (3) straffhotet görs reellt och trovärdigt genom att det, 
om inte alltid så åtminstone tillräckligt ofta, verkställs samt (4) straffhotet är i någon mån 
graderat utifrån hur viktigt det är att medborgarna avhåller sig från just det beteendet.6

I  ovan  nämnda  definition  är  det  en  individs  oönskade  beteende  som  kriminaliseras  och 
därmed ger staten rätt att straffa överträdaren. Men i de straffsystem som kan jämföras med 
det svenska är det inte bara handlingar och beteenden som straffas, även vissa psykologiska, 
subjektiva,  aspekter hos gärningsmannen kan omfattas av kriminaliseringen och straffhotet 
och tillmäts betydelse vid kriminaliseringen.7 Man kan säga att dessa subjektiva aspekter är 
uttryck  för  den  skuld,  eller  det  klander,  som  gärningsmannen  manifesterar  genom  sin 
brottsliga  gärning.  Skulden uttrycks  genom att  den  som hade  möjlighet  att  följa  lagen,  i 
enlighet med vad konformitetsprincipen stadgar, inte gjorde det.8 Som ett enkelt exempel på 
dessa subjektiva aspekter, vid sidan av själva skulden, kan nämnas det subjektiva överskott 
som krävs vid stöldbrottet. 

Med ett lite annat synsätt kan skulden också sägas vara det sammanlagda värdet av dels den 
objektiva gärningen, dels av individens uppsåt eller oaktsamhet. Med det menas att det krävs 
en viss nivå på värdet, för att en kriminalisering skall anses legitim eller etiskt försvarbar, men 
att värdet i sig kan vara olika uppbyggt i olika straffstadganden. En objektiv gärning som 
inrymmer  mycket  skuld,  har ett  högt straffvärde,  kräver då mindre subjektiv skuld för att 
komma upp i ett för straffbarhet accepterat värde, och vice versa. Det här synsättet medför att 
enbart mindre allvarliga brott skulle kräva uppsåt. Att så inte är fallet, att även många av de 

4 Lernestedt, s. 14.
5 Exempel på detta finns att hitta i såväl de lands- som landskapslagar som var gällande rätt fram till införandet 
av  1734 års  lag.  Se exempelvis Äldre  västgötalagen,  Balken  om mandråp,  punkterna  4 och  5 och Magnus 
Erikssons landslag, Högmålsbalken IX.
6 Jareborg 1985, s. 2.
7 SOU 1996:185 I, s. 81.
8 Asp och Ulväng, s. 5.

11 (69)



allvarligaste brotten kräver uppsåt, menar  Greve är ett tecken på att uppsåt är huvudregeln 
inom straffrätten.9

Genom kriminalisering fastslår staten att ett visst beteende är önskvärt eller icke önskvärt. 
Syftet med detta är repressivt, att förhindra oönskat beteende; syftet med kriminalisering är 
helt enkelt, i ett övergripande perspektiv, att försöka styra medborgarna till  att undvika de 
kriminaliserade,  oönskade,  handlingarna.10 Men  vad  är  det  som gör  att  inte  bara  faktisk 
handling (eller underlåtenhet) är straffbar? Vad ger en stat rätt att kriminalisera inte bara det 
du och jag gör, utan också det vi tänker och önskar?11

Först kan konstateras att vad som är ett brott, vilka handlingar samhället anser vara värda att 
kriminalisera, varierar, och att därför brott i sig är i någon mening subjektivt; ett beteende som 
en stat just här och just nu valt att kriminalisera. Många av de brottsrubriceringar som var 
självklara  för  de  jurister  som tillhörde  exempelvis  Thyréns generation  skulle  för  många 
jurister av idag säkert kännas märkliga att tillämpa. Just Thyrén poängterar hur många olika 
parametrar som påverkar straffrätten i ett samhälle. Han exemplifierar inte bara med sådant 
som skillnad i livsåskådning och världsuppfattning utan menar också att exempelvis ändrade 
livsvillkor  påverkar vad som är straffbart  i  en viss tid och på en viss plats.12 Hagströmer 
menar att för att ett brott skall vara för handa krävs en vilja hos gärningsmannen. Denna vilja 
kan  dock  vara  större  eller  mindre  i  sin  omfattning,  och  på  så  vis  utgöra  grund  för  den 
uppdelning  i  olika  skuldformer  som  kan  ses  i  straffrätten.13 I  Sverige  idag  används  i 
straffrätten  av  två  former  av  skuld;  nämligen  uppsåt (dolus)  och  oaktsamhet (culpa).  I 
normalfallet  är  det  uppsåt  eller  oaktsamhet  gällande  den  brottsliga  handlingens  (eller 
underlåtenhetens) effekt som åsyftas när dessa begrepp berörs; så är fallet också i detta arbete 
om inget annat sägs.14

Att  länder  med  relativt  lika  förutsättningar  ändå  utvecklar  i  många  delar  oliklydande 
rättsordningar menar Thyrén beror på den flora av olika intressen som finns i ett samhälle och 
att en jämkning av dessa intressen alltid måste ske. Det är här, i den jämkningsprocessen, som 
en individs samhällsfarliga (egoistiska) vilja kan ges ett utrymme som är så stort att det på sikt 
hotar det allmänna bästa.15

Att  de  rättsvetenskapliga  forskare  som  hävdade  att  brottslingen,  genom  sitt  agerande 
uppvisade en samhällsfarlighet, är de som samtidigt förespråkar ett i lagtext tydligt införande 
och preciserande av skuldrekvisiten. Dessa forskare förespråkar också att enbart den som är 
psykiskt  tillräknelig skall  kunna  straffas  för  sina  handlingar,  vilket  framstår  som rimligt. 
Enbart den som har ett samhällsskadligt uppsåt och samtidigt också är tillräknelig kan hållas 
ansvarig för sina handlingar och också förväntas svara på det straff som ådöms honom och på 

9 Greve, s. 231.
10 Lernestedt, s. 15 f. En kriminalisering kan i och för sig även ha till uppgift att aktivt uppmuntra ett visst önskat 
beteende, exempelvis en näringsidkare att hålla sig med bokföring eller medborgarna i gemen att betala sin skatt, 
men huvudsyftet måste sägas vara det repressiva och beteendestyrande.
11 Rätt i ett vidare, mer filosofiskt, eller moraliskt begrepp, är det som avses här. Det som rent rättsligt ger en stat 
rätt att kriminalisera ett visst beteende är oftast dess författning.
12 Thyrén, del I, s. 1 f.
13 Hagströmer, s. 176.
14 För en kortare redogörelse för uppsåt i förhållande till gärningsmoment, samt gällande uppsåtsbedömningen 
när det är fråga om ansvarsfrihetsgrunder, se. 2.3.8 nedan.
15 Thyrén, del I, s. 3 f.
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så sätt förändras i  rätt riktning.16 Att olika uppsåtsformer passar olika straffrättsliga synsätt 
olika väl kan nog anses vara en okontroversiell tanke. Det är knappast förvånande att det var 
Thyrén och hans samtida som, utifrån dåtidens idéer om brottslingen som en särskild typ av 
människa, förde fram det eventuella uppsåtet med hypotetiskt prov som den bästa lösningen 
för att avgöra en gärningsmans inställning.  På samma sätt är det logiskt att mer moderna, 
positivistiska  straffrättsforskare  fört  fram  lösningar  på  uppsåtsfrågan  som  utgår  från  den 
specifika brottsliga händelsen i stället för från brottslingen, exempelvis sannolikhetsuppsåtet. 

2.2.2 Om det subjektiva rekvisitet och täckningsprincipen

I BrB 1:2 stycke 1 uttrycks en övergripande förutsättning för straffbarhet. Denna förutsättning 
är att en gärning endast är att anse som brott om den begås uppsåtligen. Undantag från detta 
måste  vara  uttryckligen  stadgat  i  det  särskilda  straffbudet. Krav  på  uppsåt  utgör  alltså 
huvudregeln  i  svensk  rätt,  medan  oaktsamhet  är  ett  undantag  som  skuldrekvisit. 
Gränsdragningen dem emellan måste göras någonstans i den gråzon som finns mellan de fall 
som är tydligt uppsåtliga eller tydligt oaktsamma.17 Exakt vad detta subjektiva rekvisit i stort 
innebär  eller  exakt  vad  som utgör  uppsåt eller  oaktsamhet finns  inte  stadgat  i  lag;  dess 
innehåll  kan sägas ha växt fram ur så väl doktrin som praxis.18 För att ett brott skall vara 
begånget  krävs  alltså  att  såväl  de objektiva  rekvisiten  (så  som de uttrycks  i  varje  enskilt 
brottsrekvisit)  som det subjektiva rekvisitet; är uppfyllda.19 För att det subjektiva rekvisitet 
skall  vara uppfyllt  krävs att  det  föreligger överensstämmelse mellan samtliga de objektiva 
rekvisiten  och gärningsmannens  skuld.  Detta  brukar  uttryckas  så  att  skuldprincipen  måste 
kompletteras  med  täckningningsprincipen.20 Det  som  ska  vara  täckt  av  gärningsmannens 
uppsåt  är  de  objektiva  brottsrekvisiten,  samt  det  faktum  att  det  inte  föreligger  någon 
omständighet  som gör  att  gärningen i  detta  fall  är  tillåten  eller  ursäktlig.21 För  att  denna 
täckning skall vara för handa krävs enligt Jareborg följande: 

”För att den rättsstridiga gärningen skall vara ”täckt” måste i princip följande fråga besvaras 
jakande: Antag att en verklighetsbild som omfattas av gärningsmannens uppsåt/oaktsamhet vore 
riktig. Skulle han i så fall ha förövat ”samma” sorts rättsstridiga gärning som han faktiskt har 
gjort?”22

Bristande täckning av de objektiva rekvisiten är att se som en brist i det subjektiva rekvisitet; 
om en gärningsman av någon anledning inte hade möjlighet att rätta sig efter det som lagen 
krävde  i  en  viss  situation  kan  han  eller  hon  inte  heller  lastas  för  det  som  skedde. 
Gärningsmannen  hade  helt  enkelt  varken  uppsåt  eller  var  oaktsam  i  förhållande  till  den 
brottsliga risk eller följd som uppstod av handlandet.23 

16 Agge, s. 252.
17 Cavallin 1999, s. 13.
18 SOU 1996:185 I, s. 84.
19 För  en  mer  genomgripande  redogörelse  för  brottsbegreppets  struktur  och  systemet  med  objektiva  och 
subjektiva rekvisit, se exempelvis Jareborg 1969, s. 345-354. I viss litteratur används begreppet ”skuld” enbart 
för de gärningsmän som handlat med uppsåt, jmf exempelvis KBrB 1:12-1:33. I det föreliggande arbetet kommer 
begreppet ”skuld” att användas för att beskriva det subjektiva kravet inom straffrätten i dess helhet.
20 Jareborg 1969, s. 4.
21 SOU 1996:185 I, s. 87.
22 Jareborg 1986, s. 21.
23 SOU 1996:185 I, s. 82.
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Härutöver  skall  också  nämnas  de  brister  i  det  subjektiva  rekvisitet  som  beror  på  att 
gärningsmannen  inte  hade  möjlighet  att  kontrollera  sina  handlingar,  och  därför  inte  hade 
kunnat handla på ett annat, tillåtet, sätt ens om denne hade velat. Som exempel kan nämnas 
dels  de  tillfällen  då  gärningsmannens  handlande  berott  på  ofrivilliga  kroppsrörelser,  som 
exempelvis spasmer och krampryckningar, dels också tillfällen då gärningsmannen på grund 
av en sänkt medvetandenivå har agerat på ett sätt som denne annars inte skulle göra. Som 
exempel  på  sådan  sänkt  medvetandenivå  kan  nämnas  diabetiker  som  råkar  ut  för 
blodsockerfall  eller  personer som på grund av något  annat  medicinskt  tillstånd är kraftigt 
förvirrade.24

2.2.3 Att bevisa skuld

En grundsten inom straffrätten är de höga beviskrav som måste uppfyllas för en fällande dom. 
Den straffrättsliga principen om att hellre fria än fälla får till följd att den åtalade endast skall 
fällas  till  ansvar  när  tillräckliga  bevis  föreligger.  I  Sverige  brukar  detta  uttryckas  med 
sentensen ställt utom allt rimligt tvivel. Exakt vad detta innebär är inte relevant att utreda här; 
konstateras kan dock att såväl objektiva som subjektiva rekvisit skall vara bevisade. Dessa 
beviskrav skall av rätten alltså ställas både i fråga om de objektiva förutsättningarna för att 
visst brott begåtts och i fråga om de subjektiva. Detta innebär att rätten skall ställa både frågan 
"Har X gjort det han anklagas för?" och frågan "Hade X uppsåt (eller var det oaktsamt) att 
begå ovan nämnda handling?". Att den åtalade överbevisas också i  subjektivt hänseende är 
grundläggande  för  rättssäkerheten,  och  det  skall  vara  en  absolut  förutsättning  för  att  den 
åtalade skall få dömas för det specifika brottet. Det som bevisas skall vara gärningsmannens 
skuld i det aktuella hänseendet och inte en mer allmän skuldbedömning.25 

Att rent praktiskt bevisa uppsåt och/eller oaktsamhet hos en gärningsman kan synas svårt, 
kanske  till  och  med  mycket  svårt.  Jareborg påpekar  också  att  oavsett  hur  noggrant  vi 
definierar hur uppsåt skall bevisas så bör man ha i åtanke att denna definition aldrig kan hållas 
helt  separerad från den processuella  verkligheten;  minst  lika viktigt  som definitionerna är 
därför  hur  de  tillämpas  i  verkligheten.26 Oavsett  detta,  finns  i  fråga  om  den  nordiska 
straffrättsliga doktrinen  två åsiktsriktningar för hur detta bevisande av subjektiv skuld skall 
gå  till  och  hur  man  skall  skilja  mellan  dolus  och  culpa;  å  ena  sidan  insiktsteorin  (eller 
föreställningsteorin) och å andra sidan viljeteorin.27

2.3 Vad är uppsåt?

Jareborg menar att  uppsåt (dolus) kan definieras som att  gärningsmannen förstår  vad han 
gör.28 Uppsåt är således en handling (eller underlåtenhet) som gärningsmannen är medveten 
om och som han inser konsekvenser, följder och betydelser av. För att uttrycka det på ett 
mycket vardagligt sätt kan sägas att gärningsmannen gör något med flit, med vilje. Jareborg 
menar att  typfallet av ett uppsåtligt brott, eller annat uppsåtligt agerande, är ”en medveten, 
kontrollerad handling eller underlåtenhet.”29 En mycket utförlig redogörelse för vad som på 

24 SOU 1996:185 I, s. 84 f.
25 Träskman 1985, s. 57.
26 Jareborg 1969, s. 5.
27 Träskman 1985, främst s. 60-62.
28 Jareborg 1992, s. 182.
29 Jareborg 1986, s. 10.
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ett  mer  abstrakt  plan  konstituerar  betydelsen  av  att  gärningsmannen  vill något  finns  hos 
Hagströmer. Han menar att för att förstå vad uppsåt är, måste man förstå vad det innebär att 
gärningsmannen vill en viss sak; att en handling består av två delar, dels en psykisk och dels 
en fysisk.30 Hagströmer menar vidare att för att bedöma någons ansvar för en viss handling 
räcker inte detta konstaterande, utan det krävs också att man utreder vilken typ av vilja som 
ligger bakom en viss handling.31 Här syns den indelning i direkt och indirekt vilja rörande en 
viss sak, exempelvis att en annan människa dör, som även i senare doktrin utgör grunden för 
de två huvudsakliga uppsåtsformerna; direkt och indirekt uppsåt. 

I början av förra seklet menade många forskare inom rättsvetenskapen att det började bli dags 
att lagreglera även de subjektiva rekvisiten inom straffrätten. Detta var utgångspunkten för 
förslaget  till  strafflag,  gällande  den  allmänna  delen,  som innehöll  frågor  om straffrättens 
allmänna  del  i  allmänhet  och  brottslingens  sinnelag  i  synnerhet.  Grundtanken  var  att  då 
frågorna om de subjektiva rekvisiten måste ses som en förutsättning för att kunna tillämpa 
reglerna för varje specifikt brott borde en tydligare och mer komplett reglering av uppsåt och 
oaktsamhet  gynna rättstillämpningen.32 Att  det  dröjde en längre tid  innan dess  idéer  blev 
verklighet, om man helt kan säga att de faktiskt blivit det, gör dem inte mindre aktuella i den 
dåvarande kontexten.

I  diskussionen om vad uppsåt  är,  och varför  det  är  relevant  att  bedöma uppsåtliga  brotts 
straffvärde på annat sätt  än de brott  som någon begår av oaktsamhet,  är  det svårt att  helt 
släppa tanken att det anses självklart att ett uppsåtligt brott på något vis kapslar in mer skuld 
än ett brott som begåtts av oaktsamhet. Jareborg har utförligt visat på svårigheten att få ett 
mer substantiellt svar på frågan varför dolus uttrycker mer skuld än culpa.33

Som ses nedan är de brott som behandlas i de för arbetet relevanta rättsfallen uteslutande s k 
effektbrott.34 Ett effektbrott är ett brott som, förutom den brottsliga handlingen i sig, också 
innefattar någon slags förändring hos det intresse som straffstadgandet är tänkt att skydda. Det 
kan röra sig om exempelvis en skada på en person eller en sak.35 Effektbrott är den vanligaste 
brottstypen och det sågs länge som det normala sättet att konstruera straffbud.36 Motsatsen till 
effektbrott är handlingsbrott: där krävs, för att ett brott skall vara begånget, enbart en viss 
handling,  oavsett  vilken  effekt  denna  får  och  oavsett  om den  i  straffrättslig  bemärkelse 
misslyckas eller lyckas. Exempel på rena handlingsbrott är mened, penningförfalskning och 
tjänstefel.37 Anledningen till att de brott som berörs nedan är effektbrott bör vara att det är 
svårare att göra uppsåtsbedömningar gällande effektbrott; eller, mer korrekt, att det är svårt att 
bedöma en gärningsmans uppsåt till en viss effekt. Detta korrelerar väl med det faktum att det, 
oavsett  brottstyp,  är  svårare  att  göra  uppsåtsbedömningar  rörande  icke  fullbordade  brott, 
exempelvis försök, än rörande fullbordade brott.

30 Hagströmer, s. 177-215.
31 A a, s. 179 f.
32 SOU 1923:9, s. 113.
33 Jareborg 1992, s. 175.
34 För en diskussion gällande indelningen i effekt- och handlingsdelikt och nödvändigheten därav, se bl a 
Jareborg 1970, s. 176-192.
35 Agge, s. 271.
36 A a, s. 274.
37 A a, s. 272 f.
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Ett mer abstrakt sätt att beskriva skillnaden mellan effekt- och handlingsbrott är att gällande 
effektbrott skall det kunna bevisas ett samband mellan handlingen och den inträffade effekten, 
medan det i fråga om handlingsbrotten är risken för en viss effekt som är anledningen till 
kriminaliseringen. Handlingsbrott är alltså att se som farliga eller riskfyllda per se. Många av 
handlingsbrotten rör således handlingar riktade mot staten och dess funktioner.38 

För  att  få  en  förståelse  för  den  historiska  utvecklingen  av  den  svenska  straffrätten  krävs 
definitioner och gränsdragningar av och mellan de olika uppsåtsformer som använts i praxis 
och doktrin. Nedan görs mer generella försök till detta gällande uppsåt till följder av en viss 
handling.  I  slutet  av  avsnittet  ges  också  en  kortare  redogörelse  för  uppsåt  till 
gärningsomständigheter och uppsåtsbedömningar gällande ansvarsfrihetsgrunder.

2.3.1 Direkt uppsåt

Att en gärning utförs med direkt uppsåt kan sägas betyda att gärningen som någon utför utförs 
just därför att man har en önskan om att följden av gärningen skall inträffa. Den beräknade 
följden av en gärning är alltså gärningsmannens syfte med gärningen. För att direkt uppsåt 
skall  kunna  sägas  vara  för  handen  krävs  att  gärningsmannen  tror  att  det  finns  praktisk 
möjlighet  att  den  önskade  effekten  inträder.  Det  krävs  dock  ingen  särskild  (positiv  eller 
negativ) inställning hos gärningsmannen till den gärning han utför, utan enbart en önskan om 
och en tro på att effekten skall inträda.39 Krav på direkt uppsåt uttrycks i lagtext med termer 
som avsikt, för att och söker.40

2.3.2 Indirekt uppsåt

För  att  indirekt  uppsåt  skall  föreligga  krävs  att  gärningsmannen  förstår  att  en  viss  effekt 
kommer att inträffa när en viss gärning begås, men effektens inträde utgör inget syfte med 
gärningen, vilket är fallet vid direkt uppsåt. Kritik har riktats mot det indirekta uppsåtet av just 
denna anledning: de krav som uttrycken i enlighet med sin ordalydelse ställer är mycket svåra 
att  både  uppnå  och  bevisa.41 Det  som  har  kommit  att  krävas,  menar  Jareborg,  är  att 
gärningsmannen har så kallad praktisk visshet om att  effekten kommer att inträda som en 
följd av gärningen.42 Med praktisk visshet skall förstås att gärningsmannen inte hyste någon 
osäkerhet om förhållandet i fråga; inte att det för honom framstod som helt omöjligt att han 
hade fel i fråga om sannolikheten.43

2.3.3 Eventuellt uppsåt (med hypotetiskt prov)

När ett eventuellt uppsåt föreligger har gärningsmannen en misstanke om att en viss följd kan 
följa på en viss gärning.  Därutöver krävs ett  positivt  utfall  av det s.k. hypotetiska provet; 
alltså att det kan hållas för säkert att gärningsmannen skulle ha begått den brottsliga gärningen 
även om denne var säker på att den aktuella följden skulle inträffa.44

38 Agge, s. 275.
39 Jareborg 1986, s. 10.
40 KBrB 1:14.
41 Asp och Ulväng, s. 8.
42 Jareborg 1986, s. 10 f.
43 Asp och Ulväng, s. 8.
44 Jareborg 1986, s. 11.
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Jareborg påpekar att behovet av en uppsåtsform som det eventuella uppsåtet har minskat i 
takt med de lagtekniska lösningar som införts på de områden där uppsåtsformen använts mest. 
Detta gäller exempelvis vid uppsåtsbedömningar rörande huruvida det förelegat ett förbrott 
vid häleri eller rörande offrets ålder vid sexualbrott mot minderåriga.45

Kritiken mot det eventuella uppsåtet med hypotetiskt prov har i den juridiska doktrinen under 
en längre tid  varit  omfattande.  Kritiken har främst  gått  ut  på att  likgiltighetsbedömningen 
riskerar att bli en bedömning av huruvida den potentielle gärningsmannen har en likgiltig och 
brottslig karaktär, inte enbart huruvida denne uppvisar en likgiltig attityd i förhållande till det 
faktiska brottet. Vidare sägs den typ av motsatssatser som det hypotetiska provet ger upphov 
till vara mycket svårbevisade.46

I doktrinen har vidare framförts kritik mot att se eventuellt uppsåt med hypotetiskt prov som 
en särskild uppsåtsform; ett alternativt synsätt är att det hypotetiska provet i stället bör ses 
som enbart ett test av huruvida bevisningen gällande uppsåtet är tillräckligt robust eller inte.47

2.3.4 Sannolikhetsuppsåt

I Sverige ses sannolikhetsuppsåtet som en särskild form av medveten oaktsamhet. Det bygger 
på en bedömning av huruvida det för gärningsmannen framstår som övervägande sannolikt att 
en  viss  handling  innebär  att  en  viss  följd  skall  inträffa  eller  att  en  viss  omständighet 
föreligger.48

Det  första  försöket  att  ersätta  det  eventuella  uppsåtet  med  hypotetiskt  prov  med  en 
sannolikhetsbedömning verkar  ha gjorts  av åklagarsidan  i  NJA 1959 s.  63,  som refereras 
nedan.  HD  avgjorde  dock  målet  i  enlighet  med  den  praxis  som  var  rådande  vid  tiden, 
bedömning av uppsåt med hjälp av eventuellt uppsåt med hypotetiskt prov.49 I NJA 1980 s. 
514,  som även  det  refereras  nedan,  gör  RÅ återigen  ett  försök  och  HD avvisar  återigen 
användandet av sannolikhetsuppsåtet.

2.3.5 Insiktsuppsåt

I  en  statlig  utredning  från mitten  av 1990-talet  föreslogs  att  det  eventuella  uppsåtet  med 
hypotetiskt  prov  lagstiftningsvägen  skulle  ersättas  med  ett  insiktsuppsåt,  något  som 
betecknades  som  en  kvalificerad  form  av  sannolikhetsuppsåt.  Utredningen  skulle  enligt 
direktiven pröva om den nuvarande nedre gränsen för uppsåt borde utformas på något annat 
sätt än det då rådande, och i så fall föreslå en lämplig lösning.50

Utredningen  menade  att  det  genom ett  antal  nya  avgöranden  i  HD  kunde  visas  att  den 
förändring  av  praxis,  som  tidigare  möjligtvis  hade  kunnat  skönjas,  nu  definitivt  hade 

45 Jareborg 2001, s. 316.
46 Se exempelvis Jareborg 1986, s. 13. Se också vidare nedan under avsnitt 3.2.
47 Se exempelvis Asp och Ulväng,  s. 10 men också HD i NJA 2004 s.  176, s.  15 i referatet.  Diskussionen 
återkommer nedan under avsnitt 4.
48 Jareborg 2001, s. 316.
49 Värt att nämna är att sannolikhetsuppsåtet användes, och används, i såväl Norge som Finland. Mer om detta i 
Jareborg 2001, s. 316.
50 Dir. 1994:39.
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avstannat.51 Någon förändring av gällande rätt  skulle alltså,  trots kritiken som från många 
olika håll riktats mot eventuellt uppsåt med hypotetiskt prov, knappast komma att ske genom 
praxisbildning,  varför  den  enda  möjligheten  för  förändring  alltså  fanns  hos  riksdagen.52 

Skälen  som i  utredningen  angavs  till  stöd  för  en  förändring  var  främst  två;  dels  att  det 
eventuella uppsåtet med hypotetiskt prov hade allvarliga principiella brister i sin utformning, 
dels att en så viktig del av straffrätten som de subjektiva rekvisiten borde vara lagfästa för att 
uppfylla krav på såväl förutsägbarhet som legalitet.53

Gällande det eventuella uppsåtet med hypotetiskt prov hade kritik länge framförts i en rad 
instanser. Kritiken rörde att det som användes som underlag för uppsåtsbedömningen inte var 
de faktiska omständigheter som inträffat vid ett visst brott och gärningsmannens inställning 
till  dessa; i stället gjordes bedömningen utifrån hur gärningsmannen skulle ha handlat i en 
annan situation, där han varit säker på följden av sitt handlande. Detta gav inte bara upphov 
till pedagogiska problem i förhållande till allmänhet och andra, utan, vad allvarligare är, det 
inbjöd  också  till  bedömningar  av  den  åtalades  karaktär  och  bakgrund  i  stället  för  den 
enskildes  skuld  i  det  särskilda  fallet,  detta  på  ett  sätt  som inte  hör  hemma  i  en  modern 
rättsstat. Utredningen invände:

”En sådan bedömning låg visserligen väl i linje med den tidigare förhärskande s.k. sociologiska 
skolans  kriminalpolitiska synsätt  med dess  betoning av brottslingens person.  För ett  nutida  
straffrättstänkande,  där  den brottsliga  gärningen  står  mera i  centrum för  bedömningen,  kan  
uppsåtsformen emellertid framstå som föråldrad och missvisande.”54

Gällande den bristande legaliteten och förutsägbarheten menar utredningen att de försök som i 
andra stater gjorts med att enbart genom praxisbildning förändra det subjektiva rekvisitet och 
uppsåtskravet  inte  fallit  väl  ut;  oklarhet  och  rättsosäkerhet  riskerar  att  bli  konsekvensen. 
Detta,  menar  utredningen och,  vilket  nog de flesta instämma i,  är särskilt  olyckligt  på ett 
rättsområde  som straffrätten  där kraven på legalitet  och förutsägbarhet  är  extra  starka till 
skydd för den enskilde.55 Regeringen delade i den efterföljande propositionen en hel del av 
utredningens  kritik  mot  det  eventuella  uppsåtet  med  hypotetiskt  prov,  men  fann  inte 
tillräckligt  starka  skäl  för  lagstiftning.  Framförallt  menade  regeringen  att  straffrättens 
allmänna del är ett rättsområde där det är särskilt svårt att i det enskilda fallet förutse hur en 
ny lagstiftning kommer att falla ut och att en förändring därför borde ske genom utveckling av 
rättspraxis.56

Insiktsuppsåtet  blev  återigen  aktuellt  i  samband  med  de  HD-avgöranden  rörande  det 
subjektiva rekvisitet som kom i början av 2000-talet och är en av tre komponenter i den nu 
aktuella uppsåtsdiskussionen.57 I doktrinen har senare konstaterats att det insiktsuppsåt som nu 
är aktuellt och tillämpas av HD innebär att gärningsmannen har insikt i, inte har några tvivel 
rörande, de omständigheter som föreligger i en viss situation eller vilka följder en viss gärning 
får. Insiktsuppsåtet bör därför sägas motsvara det tidigare direkta uppsåtet i dess helhet, samt 

51 SOU 1996:185 I, s. 108. För diskussion rörande utvecklingen i praxis, se också nedan i avsnitt 3.
52 A bet, s. 108.
53 A bet, s. 109 f.
54 A bet, s. 109.
55 A bet, s. 111.
56 Prop. 2000/01:85, s. 13.
57 De övriga två är likgiltighets- och avsiktsuppsåt, se 2.3.6 och 2.3.7. Se också avsnitt 3 för referat av de aktuella 
rättsfallen.
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därefter  de delar av det indirekta uppsåtet  där gärningsmannen kan sägas ha haft  praktisk 
visshet.58

2.3.6 Likgiltighetsuppsåt

Denna form av uppsåt har, som senare i arbetet skall visas, vuxit fram som svar på den kritik 
som riktats  mot  det  eventuella  uppsåtet  och  det  hypotetiska  provet.  Likgiltighetsuppsåtet 
prövas i två faser och kan beskrivas som att dels gärningsmannen åtminstone insåg risken för 
att en viss rättstridig följd skulle inträffa, alltså att denne var åtminstone medvetet oaktsam, 
dels  att  gärningsmannens  attityd  i  förhållande  till  den  uppfattade  risken  var  likgiltig.59 

Gärningsmannens  inställning  till  följdens  inträffande  är  inte  relevant  för  bedömningen, 
huvudsaken är att den eventuella ruelse gärningsmannen känner inte är skäl för honom att 
avstå från handlingen. 

I  doktrinen  har  framförts  att  denna  uppsåtsform  är  identisk  med  det  faktiska  eventuella 
uppsåtet.60 Det faktiska eventuella uppsåtet innebär att uppsåtsbedömningen, i stället för att 
den görs med hjälp av det hypotetiska provet, grundar sig i det faktiska ställningstagande som 
gärningsmannen gjorde vid brottstillfället.  Gärningsmannen är i dessa fall alltså beredd att 
genomföra sitt agerande även om de brottsliga effekterna med säkerhet skulle inträda.61

2.3.7 Avsiktsuppsåt

I doktrinen framförs uppfattningen att det vid sidan av insikts- och likgiltighetsuppsåt behövs 
en tredje form av uppsåt för att täcka in alla situationer. Denna form bör vara avsiktsuppsåtet, 
som i vissa delar motsvarar det tidigare direkta uppsåtet. Avsiktsuppsåt kan beskrivas som att 
gärningsmannen  har  följden  av  sin  handling  som  syfte  med  att  genomföra  handlingen, 
antingen slutgiltigt eller som genomgångsled till något annat och större syfte. Avsiktsuppsåtet 
blir  därför  en form av kvalificerat  uppsåt  som kan användas  när  lagstiftningen kräver  ett 
överskjutande uppsåt. Liksom vid insiktsuppsåt krävs inte att gärningsmannen på något vis 
värderar  själva brottsföljden som positiv;  den utgör  enbart  ett  led för uppfyllandet  av det 
önskade syftet. 62

2.3.8 Uppsåt till gärningsmoment och uppsåtsprövning gällande 
ansvarsfrihetsgrunder

Som nämnts ovan är det oftast  uppsåt till  följden av en gärning (eller  underlåtenhet)  som 
avses  när  uppsåtsfrågan  behandlas  i  doktrin.  Dessa  fall  är  också  de  praktiskt  viktigaste. 
Gällande uppsåt till gärningsmoment kan följande sägas. Denna form av uppsåt kan delas in i 
två typer. Den första typen motsvarar de fall av uppsåt till effekt som hitintills har benämnts 
direkt  och  indirekt  uppsåt,  och  den  innebär  att  gärningsmannen  är  säker  på  (utredningen 
använder uttrycket  ”har  full visshet om”) de gärningsomständigheter som är aktuella.  Den 
andra  typen  motsvara  de fall  av (tidigare)  eventuellt  uppsåt  till  en viss  effekt  och är  för 
handen  när  gärningsmannen  visserligen  inte  vet  att  en  viss  omständighet  föreligger,  men 
omständigheten framstår som möjlig. Här görs en prövning liknande den som görs rörande 
58 Asp och Ulväng, s. 11. För ytterligare redogörelse kring indirekt uppsåt, se 2.3.2 ovan.
59 Se ex. vis. Ulväng 2007, s. 339 not 7.
60 Se Zila, s. 634.
61 KBrB 1:15.
62 Asp och Ulväng, s. 12 f.
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eventuellt  uppsåt  till  effekt;  om gärningsmannen skulle  ha utfört  gärningen även om han 
visste att den aktuella omständigheten (rekvisitet) förelåg hade han uppsåt till densamma.63

En jämförlig prövning görs när fråga är om att pröva huruvida gärningsmannen skall vara fri 
från  ansvar  på  grund  av  någon  objektiv  ansvarsfrihetsgrund.  I  en  situation  där 
gärningsmannen hävdar exempelvis nödvärn görs en prövning av dennes uppsåt i förhållande 
till  den objektiva ansvarsfrihetsgrunden.  Prövningen går  till  så att  rätten först  kontrollerar 
huruvida gärningsmannen misstänkte att en nödvärnssituation inte förelåg och sedan huruvida 
gärningsmannen ändå  kan antas  hade handlat  likadant  även om han hade vetat  att  någon 
nödvärnsgrund inte förelåg. Prövningen har alltså stora likheter med prövningen av eventuellt 
uppsåt med hypotetiskt prov.64

2.4 Vad är oaktsamhet?

Jareborg menar att oaktsamhet (culpa) kan översättas med att gärningsmannen inte förstår sin 
handlings betydelse, men att han borde förstått den.65 Gärningsmannen kan alltså sägas vara i 
en situation där han genom sitt handlande förorsakar något han inte borde förorsaka, en effekt 
som han  kanske  inte  önskade  skulle  inträffa  och  som han  inte  är  medveten  om att  han 
förorsakar. Tanken är då att om gärningsmannen bara hade företagit det som kunnat förväntas 
av  honom,  exempelvis  genom  att  fundera  igenom  situationen  och  väga  sina  handlingar, 
alternativ och möjligheter, så skulle han ha förstått att den oönskade följden skulle uppstå av 
handlandet. Själva bedömningen av huruvida någon agerat oaktsamt eller inte görs genom att 
de handlingar som gärningsmannen företagit jämförs med ett typiskt aktsamt handlande på det 
aktuella området. Det mer normativa elementet i bedömningen av oaktsamhet sker när det 
aktsamma handlingsmönstret  som den aktuella  gärningen skall  jämföras  med väljs ut;  hur 
detta mönster väljs ut, och vad det tillåts  bestå av, är därför av största vikt för utfallet  av 
straffrätten.66

I svensk rätt används begreppen medveten och omedveten oaktsamhet. Nedan görs ett mer 
allmänt  försök att  definiera  dessa två  begrepp och presentera  vad som är  skillnaden dem 
emellan.  Noteras  bör  också,  angående  skillnaden  mellan  dessa  två  begrepp  och  den 
bedömning som den dömande makten gör gällande, vad som i varje enskilt fall krävs för att 
en gärningsman skall kunna sägas ha visat ringa oaktsamhet,  oaktsamhet av normalgraden 
eller grov oaktsamhet i förhållande till ett visst straffbud. Denna indelning är, med hänsyn till 
dess karaktär av separata bedömningar i det enskilda fallet, inte föremål för undersökning här.

Vidare måste nämnas ett relevant påpekande som Strahl gjort, gällande skillnaden mellan å 
ena sidan uppsåt och oaktsamhet i mer generell betydelse och å andra sidan det uppsåt eller 
den oaktsamhet som är straffrättsligt relevant. De flesta mänskliga handlingar är i någon mån 
uppsåtliga och många handlingar kan därutöver sägas vara oaktsamma, utan att detta är av 
något  som  helst  intresse  för  straffrätten.  Det  relevanta,  konstaterar  Strahl,  är  om  den 
uppsåtliga respektive oaktsamma handlingen överensstämmer med de subjektiva rekvisiten i 
ett speciellt straffbud.67

63 SOU 1996:185 I, s. 86.
64 A bet, s. 87.
65 Jareborg 1992, s. 182.
66 Erenius, s. 86 f.
67 Strahl, s. 85.

20 (69)



De två formerna av oaktsamhet, vilka formuleras i doktrinen men inte i lagtext, kan definieras 
som följer.68

2.4.1 Medveten oaktsamhet

En gärning som begås med medveten oaktsamhet begås av någon som har haft tillfälle att rätt 
sig  efter  lagen,  men inte  gjort  det  och hoppats  eller  trott  att  effekten  inte  skulle  inträda. 
Skillnaden gentemot en uppsåtlig  handling är därför endast  den att  det  hypotetiska provet 
skulle utfalla negativt, då gärningsmannen inte är likgiltig inför följden utan enbart för risken 
för följden.69

2.4.2 Omedveten oaktsamhet

Omedveten oaktsamhet kan beskrivas som att gärningsmannen, om denne i en viss situation 
agerat som han bort, skulle ha förstått vilka som skulle bli (de rättsstridiga) följderna av det 
aktuella handlandet.70 Gärningsmannen misslyckas alltså med att agera rättsenligt, inte därför 
att hans syfte är en rättstridig följd eller därför att han är likgiltig inför följden, utan därför att 
han förhållit sig likgiltig till vissa omständigheter.

2.5 En annan möjlig indelning?

Finns det då inget annat sätt att indela och gradera av de subjektiva rekvisiten på? Givetvis är 
andra lösningar möjliga, med såväl andra beteckningar på de subjektiva inställningarna som 
fler indelningar av rekvisiten. Andra indelningar används också i andra rättssystem. I detta 
arbete kommer endast en mindre komparativ utblick att göras, nämligen till  common law-
systemet i Storbritannien. 

I  en  artikel  redogör  Ulväng ingående  för  hur  de  straffrättsliga  subjektiva  rekvisiten  är 
utformade i Storbritannien.71 I Storbritannien används tre subjektiva rekvisit, närmare bestämt 
intent,  negligence och  recklessness.  Ulväng menar att  intent kan sägas motsvara uppsåt där 
gärningsmannen har vetskap om följden alternativt en avsikt eller ett syfte med sin handling. 
Negligence å andra sidan bör placeras längst ned på skalan och därför sägas motsvara det som 
i Sverige kallas omedveten oaktsamhet. Mellan dessa två ytterligheter, intent och negligence, 
kan alltså rättsfiguren recklessness placeras. Den definieras på många olika sätt i den brittiska 
litteraturen  och  i  de  rättsfall  som behandlar  begreppet.72 Vissa  grövre  fall  av  omedveten 
oaktsamhet kan, i motsats till vad som sades ovan, placeras i denna kategori. Detta gäller fall 
där risken föreligger men gärningsmannen har underlåtit att överväga frågan.73

Ulväng menar  att  det  i  brittisk  praxis  kan  ses  två  huvudsakliga  linjer  gällande  vad 
recklessness innebär. Han exemplifierar med dels fall där gärningsmannen har underlåtit att 

68 För vidare diskussion angående uppdelningen av oaktsamhet i medveten och omedveten och gällande denna 
uppdelnings förhållande till straffrättens uppsåtskrav, se exempelvis Erenius, s. 81 ff.
69 Jareborg 1986, s. 14.
70 A a, s. 14.
71 Ulväng 2007, s. 337-360.
72 A a, s. 342 f.
73 SOU 1996:185 I, s. 107.
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beakta en uppenbar risk för skada, dels fall där gärningsmannen utför en otillåten gärning utan 
att inse att den innebär en risk för skada. Värt att beakta är dock, menar Ulväng, att det utöver 
dessa  två  linjer  finns  exempel  på  när  praxis  är  mer  splittrad.  Främst  gäller  detta  mer 
svårbedömda fall  där  gärningsmannen antingen agerat  i  affekt  utan att  vara  helt  säker på 
följden visserligen insett  risken för skada men inte tillmätt  denna någon betydelse för sitt 
agerande.74

I en diskussion av hur dessa tre brittiska skuldformer förhåller sig till de svenska uppsåts- och 
oaktsamhetsbegreppen  menar  Ulväng att  överlappningen  är  begränsad  och  att  den  enda 
tydliga  överlappningen  som  kan  identifieras  är  den  att  samtliga  fall  där  den  svenska 
rättsordningen skulle karaktärisera det subjektiva rekvisitet som medveten oaktsamhet skulle 
täckas av den brittiska skuldformen  recklessness.  Det brittiska begreppet är därför inte en 
lösning för att avgöra de svåra gränsdragningsfallen i svensk rätt, eftersom det täcker in mer 
än dessa svåra gränsfall.75 Ulväng menar vidare att alternativet att inom svensk rätt skapa en 
ny,  egen skuldform för placering mellan de klara  fallen i  varje ände av skalan inte är en 
godtagbar  lösning,  då  en  sådan,  för  att  kunna motiveras,  kräver  att  den  grupp som skall 
placeras i denna nya skuldform tydligt kan urskiljas med hjälp av relevanta kriterier och skäl. 
Sådana skäl och kriterier är enligt  Ulväng inte möjliga att utarbeta inom ramen för svensk 
rätt.76 Slutligen skall också sägas att Ulväng menar att en tredje skuldform, i stället för att lösa 
nuvarande  gränsdragningsproblem,  skulle  skapa  nya  sådana,  både  mellan  de  klara 
oaktsamhetsfallen och den nya skuldformen och mellan den nya skuldformen och de klart 
uppsåtliga fallen.77

2.6 Äldre historisk utveckling av ansvarsläran

2.6.1 Något om medeltiden, 1734 års lag och lagförslagsarbetet under första halvan 
av 1800-talet 

Långt tillbaka i svensk rättshistoria, innan straffrätten fått den offentligrättsliga prägel som 
den har idag, straffades gärningsmän utan att  begreppet skuld var inblandat.  Ansvaret  var 
snarare rent objektivt.78 Detta objektiva ansvar fanns det spår av fortfarande i 1734 års lag. En 
form av ny huvudregel gällande brottets subjektiva sida, vilken innebar att för utdömande av 
straff krävdes dolus eller culpa, hade dock börjat få fäste.79 Införandet av ett krav på subjektivt 
ansvar vid brott har sitt ursprung i såväl etiska diskussioner som den kristna kyrkans läror om 
skuld.80

Under 1800-talet arbetades det intensivt med att konstruera en ny strafflag som till denna del 
skulle kunna ersätta 1734 års lag, som i dessa delar upplevdes som föråldrad. År 1832 lade 
Stora Lagcommittén fram sitt förslag till Strafflag. Enligt Cavallin behandlar detta förslag det 
subjektiva  rekvisitet  och  gränsdragningen  mellan  uppsåt  och  oaktsamhet  på  ett  relativt 

74 Ulväng 2007, s. 344 f.
75 A a, s. 347.
76 A a, s. 349.
77 A a, s. 356 f.
78 Greve, s. 230.
79 Strahl, s. 75.
80 Greve, s. 230.
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modernt  sätt,  med begreppet  likgiltighet  i  kombination med ett  sannolikhetsavvägande.81 I 
Stora Lagcommitténs förslag stadgas:

”Om han insåg, att döden lika lätt som blott en kroppsskada, kunde af gerningen uppkomma, och 
det  för  honom var  likgiltigt,  hwilkendera  påföljden  inträffade;  eller  om han  äfwen  åsyftade 
endast den mindre straffbara följden, men likwäl föreställde sig den swårare, såsom sannolik, 
och sådant oaktad, företog gerningen; så har han i sjelfwa werket, med sitt uppsåt eller sin wilja 
omfattat ej mindre den ena än den andra följden, och således, när döden inträffat  uppsåtligen 
dödat.”82

Syftet  med  lagförslaget  var  att  modernisera  såväl  straffrätten  som  straffprocessrätten.83 

Förslaget mötte dock hårt motstånd, varför något införande av dess tankar i lagstiftning inte 
kom till stånd i dess helhet. 

2.6.2 1864 års Strafflag samt de tankar som utvecklades vid sekelskiftet

1734 års straff- och missgärningsbalkar fortsatte därför att vara gällande svensk straffrätt fram 
till  införandet  av Strafflagen av år  1864, ett  lagverk som dock till  delar  byggde på Stora 
Lagcommitténs  förslag.84 1864  års  Strafflag  var  dock  en  produkt  inte  bara  av  Stora 
Lagcommitténs förslag utan av alla de förslag som arbetats fram, och förkastats, under första 
halvan av 1800-talet. Lagen blev därför, som ett resultat av alla de kompromisser som behövts 
för att få den till stånd, mindre omvälvande och också mer lik 1734 års lag än vad de tidigare 
förslagen hade varit.85 Den allmänna uppsåtsreglering som idag återfinns i BrB 1:2 saknade 
motsvarighet i 1864 års Strafflag och i tidigare reglering. Kravet på uppsåt har dock funnits 
längre tillbaka än BrB, som ett underförstått krav och som en huvudregel inom straffrätten.86 

Den enda reglering i SL som i någon form berörde uppsåt var 5:12, där det stadgades att 
”straff ej skall utdömas för händelse som prövats ha timat mera av våda än av vållande.”87 

Detta betyder, översatt till  modern svenska, att för händelser som sker av olycka eller otur, 
och för vilka ingen kan lastas, skall heller ingen dömas.

I  den  SOU  som  Strafflagskommissionen  lade  fram  på  1920-talet  uttrycks  de  tankar  om 
huruvida ett brott är att ses enbart som en handling eller som en handling som uttrycker den 
brottslige individens samhällsfarliga vilja som då var aktuella inom straffrätten. Utredningen 
rör även diskussionen om vilket av dessa två uttryck som är det som är värt för staten att 
straffa.88 Kommissionen  menar  att  den  samhällsfarliga  vilja  som  brottslingen  genom  sin 
handling har manifesterat bör straffas, och att lagstiftaren därför har två problem som måste 
lösas. Dessa är dels att avgöra vad som är en samhällsfarlig vilja, hur ett brottsligt uppsåt ser 
ut, men dels också att avgöra var på en skala inom gränsen för denna samhällsfarlighet som 
straffansvar bör inträda.89 Thyrén menar att samhällsfarligheten i det enskilda fallet kan mätas 
främst  utifrån kriterier  om hur grov den är,  hur svår den är att få bukt med och hur ofta 
brottslingen uppträder på ett  samhällsfarligt  vis och samtidigt  att  brottslingarna själva kan 

81 Cavallin 1999, s. 178 f.
82 Förslag till allmän criminallag 1832, s. 50.
83 Anners, s. 215.
84 A a, s. 215 f.
85 Wallén, s. 8.
86 Cavallin 1999, s. 186 f.
87 Strahl, s. 75.
88 SOU 1923:9.
89 A bet, s. 111 f.
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indelas  i  två ytterligheter.  Dessa ytterligheter  är,  med  Thyréns termer,  den akute  och den 
kroniske brottslingen. Den förre saknar alltså samhällsfarliga egenskaper och begår brott på 
ingivelse, medan den senare snarare begår brott just på grund av sin samhällsfarlighet.90 

Att diskutera brott och brottslingar på det här nästan eteriska viset må verka omodernt och 
onödigt för att förstå straffrätten av idag. Men tankarna om att brottslingar i gemen är en viss 
sorts människor som i bästa fall går att bota från sin sjukdom är tankar som funnits (och 
kanske  än  idag  finns)  och  varit  legio  när  det  gällt  både  kriminaliserings-  och 
bestraffningsideologi.

2.6.3 1900-talets förändringsarbete, införandet av BrB och utvecklingen därefter

Ända sedan Thyrén uttalade att den lägsta formen av uppsåt i den svenska straffrätten, i likhet 
med  Franks första formel,  var det eventuella  uppsåtet   har praxis i huvudsak följt detta.91 

Praxis har dock vid några tillfällen tillämpat en uppsåtsform som närmast kan sägas vara en 
form av sannolikhetsuppsåt, vilket, som skall beröras senare, nämns av Straffrättskommittén i 
dess förslag till brottsbalk.92

Fram  till  en  ändring  i  Strafflagen  på  1930-talet  fanns  i  lagen  straffrättsliga  regleringar 
gällande  objektiva överskott.  Dessa innebar  att  gärningsmannen kunde hållas  ansvarig för 
långt mycket mer än det han eller hon hade uppsåt till; exempelvis kunde den som utförde en 
uppsåtlig misshandel också hållas ansvarig om offret avled till följd av misshandeln. Dessa 
regleringar utmönstrades med syfte att ytterligare tydliggöra det subjektiva rekvisitets plats i 
den svenska straffrätten.93

Under 1950-talet, i och med att Straffrättskommittén avlämnade sitt ovan nämnda betänkande, 
kulminerade det omfattande reformarbete som pågått på straffrättens område i princip sedan 
SL:s införande. 1962 presenterades slutligen den proposition som skulle ligga till grund för 
BrB.94 I och med dessa arbeten genomfördes reformer inom straffrättens allmänna del liksom 
brotten mot person, de delar som inte redan tidigare hade behandlats.95

Straffrättskommittén föreslog att en huvudregel skulle införas i BrB med innebörden att det 
för att ett brott skall anses begånget krävs uppsåt hos gärningsmannen; någon definition av 
vad  uppsåt  eller  för  den  delen  oaktsamhet  innebar  föreslogs  dock  inte.96 Propositionen 
placerar huvudregeln om att för brott krävs uppsåt i en  övergripande, inledande avdelning i 
den nya BrB.97

90 Thyrén, del I, s. 8 f.
91 Thyrén redogör för sin syn på det eventuella uppsåtet i Principerna för en strafflagsreform, del III, främst s. 19-
38.
92 Se SOU 1953:14, s. 376.
93 Lernestedt, s. 56. 
För en utförlig genomgång av objektiva överskott, främst i Finland, se även Anttila, Inkeri; Från effektansvar till  
skuldansvar, i Festskrift till Ivar Agge, P. A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm 1970, s. 29-43.
94 Prop. 1962:10.
95 A prop, s. B 41.
96 SOU 1953:14, s. 376.
97 Prop. 1962:10, s. B 48. Departementschefen framför också i a prop på s. B 60 att det är viktigt att påpeka att 
det faktum att det införs en generell uppsåtsregel som utmönstrar kraven på att kravet på uppsåt uttrycks i varje 
enskild  brottsbeskrivning  inte  skall  ses  som  ett  ställningstagande  gällande  hur  brottsbeskrivningarna  skall 
uppfattas eller uttryckas.
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Straffrättskommittén  framhöll  också  att  det  var  med  hjälp  av  det  hypotetiska  provet  som 
frågan då löstes huruvida gärningsmannen hade eventuellt uppsåt eller inte. Kommittén såg 
inte någon anledning att ändra på detta. Kommittén konstaterade dock också att tiden inte var 
mogen för att lagstifta om uppsåtsbegreppets innehåll; för detta var begreppet fortfarande allt 
för osäkert till  sitt innehåll.98 Propositionen refererar detta uttalande men kommenterar det 
inte närmare och det verkar inte heller ha berörts av remissinstanserna.99

Slutligen  skall  sägas  att  i  och  med  införandet  av  BrB  och  därigenom införandet  av  det 
allmänna kravet på uppsåt, utmönstrades också de tidigare möjligheterna att fälla någon till 
ansvar för brott som begåtts genom s k objektiva överskott.100 

Värt att notera är att den huvudregel om att för brott krävs uppsåt som infördes i BrB 1:2 inte 
blev tillämplig på specialstraffrätten förrän 1999.101 I och med denna blev uppsåtskravet i BrB 
1:2 huvudregel, och stadgandet generellt tillämpligt på all straffrätt.

3 Den samtida utvecklingen av den svenska ansvarsläran

3.1 De första försöken att frångå Franks första formel

De första  stegen från  rättsväsendets  håll  emot  att  göra  en  annan bedömning  än  den  som 
beskrivits  i  avsnitt  2.6.3  ovan togs  av  RÅ i  de  två  mål  som härnäst  skall  behandlas,  då 
myndigheten pläderade för att användandet av det eventuella uppsåtet med hypotetiskt prov 
skulle frångås, till förmån för en sannolikhetsbedömning. 

3.1.1 NJA 1959 s. 63

3.1.1.1 Referat

KO, född 1941, döms av  Rönnebergs, Onsjö och Harjagers domsagas häradsrätt för bland 
annat  grov  vårdslöshet  i  trafik  jämte  smitning  (TBL  §§  1  och  5)  och  överlämnas  till 
skyddsuppfostran på Råby yrkesskola. Hans kamrat OC, likaså född 1941, döms bland annat 
för medhjälp till samma brott och får samma påföljd. Pojkarna är på rymmen från Råby, där 
de båda redan är intagna, i en stulen bil. KO kör bilen och då de skall köra ut ur skogen och 
upp på allmän väg kliver en civilklädd polisman ut framför dem och ger stopptecken. OC, 
som misstänker att det rör sig om en polis, uppmanar KO att fortsätta köra. Denne ökar då 
farten i stället för att sakta ner och kör på polismannen, som för att undgå att bli överkörd 
kastar sig upp på bilens ena stänkskärm och håller fast i ett dörrhandtag. Efter att polismannen 
släpats med bilen några meter längs vägen, släpper han greppet om dörrhandtaget och faller 
ned i ett dike. KO fortsätter färden utan att stanna. 

98 SOU 1953:14, s. 376.
99 Prop. 1962:10, s. B 57 f. 
100 A prop, s. B 9.
101 I juli 1999 trädde SFS 1994:458 och de förändringar som där stadgades i kraft fullt ut. Vad som fram till dess 
gällt inom specialstraffrätten var många gånger oklart. Viss speciallagstiftning, som tillkommit efter 1969, hade 
särskilda regler om det subjektiva rekvisitet, medan det i annan, äldre, lagstiftning var oreglerat och i bästa fall 
framgått underförstått vad som krävdes i subjektivt hänseende. Se vidare prop. 1993/94:130, s. 22 f.
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Åklagaren  överklagar  domen  till  HovR  som  liksom  häradsrätten  inte  finner  att  de  båda 
pojkarna, som åklagaren hävdar, har haft åtminstone eventuellt uppsåt att döda polismannen. 
HovR fastställer häradsrättens dom.

HD konstaterar att KO, när han kör på polismannen, inte måste ha förstått  säkert att det fanns 
en allvarlig risk att denne skulle skadas eller till  och med dödas. Vidare tar HD därutöver 
också hänsyn till pojkarnas utsaga om att de trodde att polismannen skulle hoppa undan. HD 
konstaterar  slutligen  att  det  inte  kan hållas  för visst  att  pojkarna skulle ha agerat  som de 
gjorde om de hade varit säkra på att polismannen skulle dödas och finner därför att något 
uppsåt  inte föreligger.  HD konstaterar  således att  varken det första  eller  det  andra ledet  i 
uppsåtsprövningen gällande det eventuella uppsåtet är uppfyllt och fastställer HovR:ns dom.

3.1.1.2 Analys

Som nämnts ovan är detta mål det första där någon del av rättsväsendet, i detta fall genom 
riksåklagarämbetet,  uttryckligen argumenterar för en annan uppsåtsbedömning än vad som 
tidigare varit fallet i svensk rätt.102 RÅ framför i HD de problem som det eventuella uppsåtet 
för med sig, främst vid bedömningar av oöverlagda våldsbrott och fall där gärningsmannen 
handlat med förhoppningen om att effekten av hans handlingar inte skall inträffa. I dessa fall, 
menar  RÅ,  kommer  det  hypotetiska  provet  att  i  alltför  hög  utsträckning  utfalla  negativt. 
Vidare, menar RÅ, kan kritik riktas mot utformningen av det hypotetiska provet som sådant, 
detta då provet för såväl jurister som allmänhet måste framstå som svårbegripligt, något som 
kan väcka tvivel om domens korrekthet. Att, som provet föranstaltar, göra en bedömning av 
hur gärningsmannen skulle ha agerat i en annan situation än den förevarande, måste ses som 
mycket komplicerat för den enskilde domaren. RÅ argumenterar vidare, på ett mer praktiskt 
plan, att det dels i såväl Norge som Danmark används en form av sannolikhetsuppsåt, dels i 
ett flertal avgöranden från HD i tiden före det här behandlade målet syns tecken på att det 
eventuella uppsåtet, i vart fall vad gäller grövre dödligt våld, inte heller tillämpas konsekvent 
av HD. Slutligen konstaterar RÅ, vad gäller förevarande mål, att något stöd för att de två 
ynglingarna skulle ha haft direkt uppsåt att köra på polismannen inte föreligger och att ett 
hypotetiskt  prov  antagligen  skulle  utfalla  negativt.  Dock,  menar  RÅ,  måste  det  för 
ynglingarna har framstått som att en övervägande sannolikhet förelåg för att polismannen inte 
hade hunnit ur vägen för bilen eller hunnit kasta sig upp på motorhuven utan att skadas eller 
bli  överkörd.  Om polismannen blivit  påkörd skulle  faran för  att  denne skulle  dödas  eller 
skadas svår varit överhängande. RÅ menar således att en bedömning av uppsåtet utifrån en 
sannolikhetsbedömning borde göras, i vart fall i mål rörande allvarligt våld mot person.

HD  avgör  målet  med  hjälp  av  en  klassisk  tillämpning  av  det  eventuella  uppsåtet  med 
hypotetiskt  prov  och  bemöter  inte,  enligt  vad  som är  refererat,  de  invändningar  gällande 
uppsåtsbedömningen som framförs av RÅ.
 
3.1.2 NJA 1980 s. 514

3.1.2.1 Referat

102 Stycket nedan bygger, om inget annat anges, på det RÅ framför i HD i målet NJA 1959 s. 63. RÅ refereras på 
sidorna 5-7 i referatet.
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Göteborgs TR dömer JB, född 1946, till fängelse 4 år för bland annat försök till dråp (BrB 3:2 
och 3:11) . När JB besöker ett postkontor parkerar han sin bil så att den blockerar den lastplats 
för postbilar  som finns vid postkontoret.  Posttjänstemannen JK försöker vid flera tillfällen 
uppmärksamma JB på detta, både då denne är på väg in på postkontoret och när han befinner 
sig i kontorets lokaler. JK går fram till JB och leder honom med sig ut mot utgången för att 
han skall flytta sin bil. JB drar fram en kniv och sticker den i magen på JK, som får allvarliga 
skador  på  de  inre  organen  men  överlever.  TR lägger  ingen  vikt  vid  den  invändning  om 
nödvärn som JB framför och menar dessutom att det för gärningsmannen, vid den här typen 
av  knivvåld,  måste  framstå  som  praktiskt  taget  oundvikligt  att  den  angripne  avlider  av 
skadorna. JB måste därför anses ha det uppsåt som krävs för att dömas för försök till dråp.

JB överklagar domen och yrkar att han skall dömas för grov misshandel.  HovR fastställer 
TR:ns dom i dess helhet.

JB söker  revision och yrkar  återigen  att  gärningen skall  anses  som grov misshandel.  HD 
ändrar HovR:ns dom och dömer JB för grov misshandel, då det inte kan anses styrkt varken 
att JB hade direkt uppsåt att döda JK eller att han skulle ha utdelat knivhugget om han varit 
säker på att utgången skulle bli dödlig och därigenom kan visas ha haft eventuellt uppsåt. HD 
tar hänsyn till vad som kallas JB:s psykiska särdrag och dömer honom till fängelse 3 år för 
bland annat grov misshandel (BrB 3:6).

Två JustR är skiljaktiga och anför dels att det för gärningsmannen måste ha framstått som i 
högsta grad sannolikt att knivhugget skulle få dödlig utgång, dels att gärningsmannen uppträtt 
hänsynslöst och likgiltigt, dels att det med hänsyn till gärningens art och det som framkommit 
om JB:s person måste anses klarlagt att denne inte skulle ha avstått från gärningen även om 
han varit säker på konsekvenserna av den.

3.1.2.2 Analys

Återigen gör RÅ ett försök att förändra den praxis gällande bedömning av uppsåt som med få 
undantag har funnits i svensk rätt under hela seklet.103   RÅ menar att HD sedan NJA 1959 s. 
63 inte mer behandlat frågan om uppsåtets nedre gräns gentemot det oaktsamma; dock har 
doktrinen med bibehållen intensitet avhandlat frågan. RÅ upprepar kritiken mot användandet 
av det eventuella uppsåtet med hypotetiskt prov i förhållande till oöverlagda handlingar av 
grovt våld mot person som ämbetet framförde redan i NJA 1959 s. 63 rättsfall och menar att 
det  i  dessa fall  är  mycket  svårt  att  få någon ledning i  uppsåtsfrågan av gärningsmannens 
karaktär eller dennes intresse i utfallet av sin handling. För att möta den kritik som framförts 
på  temat  att  införandet  av  ett  sannolikhetsuppsåt  skulle  utvidga  det  uppsåtliga  området, 
framför  RÅ  att  rörande  våldsbrotten  ett  förändrat  uppsåtsbegrepp  knappast  skulle  skapa 
rättssäkerhetsproblem  och  att  dessutom  sannolikhet  redan  tillåts  spela  en  roll  när 
bedömningen i enlighet med det eventuella uppsåtet med hypotetiskt prov utförs.104

HD avgör målet  med en strikt tillämpning av eventuellt  uppsåt med hypotetiskt prov. HD 
avvisar  samtidigt  mycket  effektivt  de  av  RÅ framförda  argumenten  för  införandet  av  ett 
sannolikhetsuppsåt,  genom att  påpeka  att  inte  heller  det  faktum att  sannolikheten  för den 

103 Stycket  nedan bygger,  om inget  annat  anges,  på det  RÅ framförde  i  HD i  målet  NJA 1980 s.  514. RÅ 
refereras på sidorna 6-7 i referatet.
104 RÅ hänvisar här, på sidan 7 i referatet, till Ross, Dolus eventualis i svensk rätt..
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livsfarliga  effekten  av  handlandet  måste  ha  framstått  som  ”högst  avsevärd”  för 
gärningsmannen, talar för att denne kan anses ha begått brottet med uppsåt att döda.105

Slutsatsen av den skiljaktiga meningen måste bli att de två JustR tillmäter sannolikheten för 
effektens inträde stor betydelse,  att  de även reflekterar kring gärningsmannens (likgiltiga!) 
inställning vid brottstillfället  men att de ändå i slutändan tillämpar det eventuella uppsåtet 
med hypotetiskt prov.

3.1.3 Analys av domarna under 3.1.1-2 i ett större perspektiv

Gällande de resonemang som förs i uppsåtsfrågan, av såväl HD som HovR, i de båda domarna 
tillför dessa inget av särskild vikt för detta arbetes diskussion rörande olika uppsåtsformer. 
Målen är för det syftet alltför renläriga. De utvecklar eller tillför inget nytt för att definiera 
vad eventuellt uppsåt med hypotetiskt prov innebär och vilka bedömningar som bör göras. 
Det som gör målen betydelsefulla är den omfattande och utvecklade argumentation som RÅ 
för i anledning av tesen att det finns ett behov av en ny form för att bedöma uppsåt och att 
denna  skall  vara  sannolikhetsuppsåtet,  men  också  det  tydliga  ställningstagande  emot 
sannolikhetsuppsåtet som HD gör i det senare fallet.

3.2 Kritik mot det eventuella uppsåtet med hypotetiskt prov och de första 
likgiltighetsresonemangen

Det  eventuella  uppsåtet  med  hypotetiskt  prov  har  utsatts  för  omfattande  kritik.  Kritiken 
bygger i huvudsak på att bedömningen tenderar att bli godtycklig. Detta då bedömningen ofta 
kom att handla om hur gärningsmannen agerat i tidigare, liknande situationer snarare än att 
beröra vilken reaktionen och inställningen faktiskt var i det aktuella brottsögonblicket.

I doktrinen förs fram kritik gällande den risk för godtycke som en uppsåtsbedömning med 
hjälp av det hypotetiska provet kan innebära.  Träskman lyfter fram tre faktorer som, menar 
han, spelar en avgörande roll för en bedömning av gärningsmannens uppsåt med hjälp av det 
hypotetiska provet. Dessa faktorer är  den åtalades karaktär, att den åtalade handlat i  affekt 
samt slutligen den åtalades insikt om graden av sannolikhet för den brottsliga effekten.106

Det problem som kan anas gällande bedömningen av  den åtalades karaktär är att det som 
domstolen  skall  anse  bevisat  eller  inte  riskerar  att  förskjutas  från  den  aktuella  brottsliga 
gärningen till att bli en bedömning av den åtalades tidigare liv och vandel.  Träskman menar 
att det inte är godtagbart ur ett rättspolitiskt perspektiv att tema för bevisningen blir utvidgat 
till att gälla mer än det åtalet avser och att det straff som eventuellt döms ut kan upplevas vara 
utdömt inte bara för den aktuella handlingen, utan för den dömdes liv och brottslighet i ett 
större perspektiv.

Gällande de fall där den åtalade handlat i stark affekt, något mycket vanligt vid exempelvis 
våldsbrott,  anför  Träskman att  detta  faktum  får  betydelse  för  bedömningen  av  huruvida 
gärningsmannen  hade  uppsåt  eller  inte.  En  bedömning  i  detta  fall  blir  i  praktiken  en 

105 Citatet finns på s. 8 i referatet av NJA 1980 s. 514.
106 Nedanstående redogörelse för de tre faktorerna bygger, om inget annat anges, på Träskman 1985, s. 67 f.
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bedömning av huruvida gärningsmannen hade agerat på samma sätt om denne varit lugn och 
eftertänksam i stället för i upprört tillstånd.

Slutligen  kan  angående  den  tilltalades  insikt  sägas  om  graden  av  sannolikhet för  den 
brottsliga effektens inträde, att detta är en komponent i huruvida den tilltalade skall kunna 
fällas  till  ansvar eller  inte.  Att  den tilltalade har haft  insikt  i  att  följden av handlingen är 
möjlig är en förutsättning för att det hypotetiska provet skall kunna utfalla positivt. Träskman 
menar att det faktum att en sannolikhetsbedömning även måste göras av domstolen, utifrån 
dess  egna  erfarenhetssatser,  riskerar  att  påverka  utfallet  av  det  hypotetiska  provet.  Om 
gärningens följd framstår som mycket sannolik för domstolen är möjligheten större att den ger 
det hypotetiska provet ett positivt svar i fråga om gärningsmannens uppsåt. 

Påpekas  bör  också,  menar  Träskman,  att  det  bevismaterial  som  kan  användas  för 
bedömningen av de ovanstående tre faktorerna är svårt att finna. Möjligtvis skulle domstolen 
kunna använda sig av omfattande undersökningar gällande den tilltalades person. Exakt hur 
tillförlitliga dessa skulle kunna vara är dock tveksamt; därför har undersökningarna också de 
nackdelarna  att  de  är  processekonomiskt  tveksamma,  samtidigt  som de  skulle  göra  stora 
ingrepp  i  den  personliga  identiteten  hos  någon  som ännu  inte  är  dömd  för  det  aktuella 
brottet.107

Målet  NJA  1975  s.  594  är  det  första  av  de  mål  som  HD  avgjort  där  frågan  har  rört 
gärningsmannens  uppsåt  som  innehåller  begreppet  likgiltighet  gällande  gärningsmannens 
inställning till en viss brottslig effekt.108

3.2.1 NJA 1975 s. 594

3.2.1.1 Referat

Trollhättans  TR dömer finske medborgaren JS, född 1953, för mord (BrB 3:1) till  10 års 
fängelse jämte utvisning ur landet och förbud att återvända. JS har, i kraftigt berusat tillstånd, 
misshandlat LK till döds medelst slag och sparkar. TR finner att JS inte måst ha haft uppsåt 
att  döda när de första slagen föll,  men att  det under den fortsatta misshandeln åtminstone 
måste vara JS likgiltigt om LK avled eller inte.

JS överklagar domen till HovR. Här konstateras att det inte kan uteslutas att det var den första 
sparken som orsakade dödsfallet och att JS inte med säkerhet kan sägas ha haft uppsåt till LKs 
död vid det tillfället. HovR ändrar därför TR:ns dom och dömer JS för grov misshandel och 
vållande till annans död (BrB 3:6 och 3:7) till fängelse 4 år. Beslutet om utvisning kvarstår.

HD konstaterar att utredningen visar att oavsett vilken spark som var den dödande så fortsatte 
JS misshandeln och visar sig där igenom åtminstone likgiltig inför huruvida LK avlider eller 
inte. HD sätter tilltro till de uppgifter som JS för fram om att LK gjort närmanden mot hans 
hustru och därigenom provocerat honom till misshandeln och dömer JS för dråp (BrB 3:2). 
Med hänsyn tagen till de men som utvisningen orsakar JS sätts fängelsestraffets längd till 6 år.

107 Träskman 1985,  s. 68.
108 Begreppet  likgiltighet  har  tidigare använts  i  exempelvis NJA 1970 s.  244, gällande  vårdslös deklaration. 
Målet, som alltså rör ett oaktsamt brott, är dock inte särskilt utförligt och behandlar inte frågan om det subjektiva 
rekvisitet på ett sätt som gör det relevant i detta arbete.
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3.2.1.2 Analys

Redan i domen från TR förs ett likgiltighetsresonemang. Det går ut på att oavsett att det inte 
kan styrkas att gärningsmannen hade uppsåt att döda när de första slagen utdelades, så måste 
det i vart fall under den fortsatta misshandeln ha varit honom likgiltigt huruvida offret skulle 
avlida. Likadant resonerar de två skiljaktiga hovrättsråden, som menar att den likgiltighet som 
gärningsmannen manifesterar genom den fortsatta misshandeln gör att det måste föreligga i 
vart fall eventuellt uppsåt. Den visade likgiltigheten används alltså här snarare som ett bevis 
för att eventuellt uppsåt föreligger hos gärningsmannen än som en bedömning av uppsåtet 
självt.

Vad  gäller  resonemanget  i  HD kan  konstateras  att  även  där  spelar  den  likgiltighet  som 
gärningsmannen visar  genom att  fortsätta  misshandeln  en avgörande roll  för  den fällande 
domen. Utifrån det sätt som HD formulerar domen, som i denna del är mycket kortfattad, är 
det dock svårt att avgöra hur den manifesterade likgiltigheten använts. Det troliga måste dock 
vara,  med  hänsyn  tagen  till  att  likgiltighet  som  begrepp  fortfarande  används  i  ringa 
utsträckning,  att  HD,  precis  som  minoriteten  i  HovR,  menar  att  den  manifesterade 
likgiltigheten är ett bevis för eventuellt uppsåt hos gärningsmannen snarare än en egen typ av 
uppsåt.

3.2.2 NJA 1985 s. 757

3.2.2.1 Referat

Sollentuna TR dömer filippinske medborgaren JAT, född 1967, för dråp. JAT är på väg hem 
till en kamrat och hamnar då i bråk med CG, som bland annat ropar ”svartskalle” efter JAT. 
Slagsmål utbryter varvid JAT utdelar knivhugg mot CG, som flyr. JAT förföljer honom en bit 
och gör ytterligare  utfall  med kniven.  Det dödande knivhugget  går in genom nacken och 
träffar ryggpulsådern. CG avlider några dagar senare i sviterna efter knivskadorna. TR menar 
att  de  omständigheter  under  vilka  knivhuggen  utdelades  tyder  på  att  JAT  måste  haft 
åtminstone  eventuellt  uppsåt att  döda CG. TR menar  att  det  trots  JATs ungdom,  han var 
sjutton år vid brottstillfället, 18 år vid domstillfället, finns skäl att utdöma fängelsestraff. JAT 
döms för bland annat dråp (BrB 3:2) till fängelse 4 år 6 månader och till utvisning ur landet 
med förbud att återvända.

JAT överklagar domen till HovR som dock ansluter sig till TR:ns bedömning i dess helhet. 
Tre  hovrättsråd  var  skiljaktiga,  två  gällande  motiveringen  och  ett  gällande  huruvida 
gärningsmannen hade uppsåt att döda eller inte.

HD menar att  JATs nödvärnsinvändning inte förtjänar tilltro och att den kraft med vilken 
knivhuggen utdelats mot CG visar på att JAT åtminstone varit likgiltig inför konsekvenserna 
av  sitt  handlande  och  därmed  haft  uppsåt  att  döda  CG.  Vid  tiden  för  domen  är  JAT 
omhändertagen  enligt  LVU  och  placerad  på  s.k.  §12-hem  och  det  utvisningsbeslut  som 
tidigare fanns gällande honom och hans familj har upphävts. HD ändrar därför HovR:ns dom 
på så sätt att utvisningsbeslutet hävs och JAT överlämnas till  socialtjänsten för erforderlig 
vård.
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3.2.2.2 Analys

I  såväl TR som HovR använder  sig domstolen  av traditionella  resonemang om eventuellt 
uppsåt och frågar sig huruvida gärningsmannen skulle ha utfört samma gärning om han hade 
varit  säker  på  följden;  samma  resonemang  används  av  de  skiljaktiga  i  HovR.  Dessa  två 
domslut har därför inte så mycket att tillföra i fråga om utvecklingen av bedömningen av det 
subjektiva rekvisitet.

HD, däremot, gör efter ett resonemang om de skador som åsamkats offret, en bedömning som 
går ut på att just skadornas art och det sätt på vilket de orsakats styrker att gärningsmannen 
varit  i  vart  fall  likgiltig  till  om  utgången  av  våldet  skulle  bli  dödligt  eller  inte. 
Gärningsmannen skall därför vara övertygad om ett uppsåtligt brott. Återigen använder HD 
begreppet likgiltighet på ett sätt som indikerar att man tar likgiltigheten inför en viss effekt till 
intäkt för att gärningsmannen har i vart fall eventuellt uppsåt till följden av sitt handlande. 
Den manifesterade likgiltigheten fungerar här som ett bevis på gärningsmannens uppsåt.

3.2.3 NJA 1990 s. 210

3.2.3.1 Referat

FH åtalas vid Härnösands TR för grov misshandel. FH är eritreansk medborgare och vistades 
som flykting i Härnösand. Han var vid tillfället på väg hem från en fest tillsammans med sin 
flickvän och träffade på ett stort gäng svenska ungdomar som ropade kränkande tillmälen till 
honom och började förfölja honom. Efter en liten stund kommer ungdomarna i kapp honom 
och för att freda sig tog FH fram den tapetkniv han haft i fickan och viftade med den för att 
förföljarna skulle bli rädda och lämna honom i fred. Exakt hur misshandeln gått till är oklart, 
men det är visat att MN fått knivskador såväl i ansiktet som på halsen och på sin jacka. TR 
gör följande bedömning. Det är utrett i målet att FH träffat MN med kniven och orsakat de 
skador som uppgetts. Då ingen kan bekräfta exakt hur angreppet gått till kan det inte anses 
utrett att FH haft direkt uppsåt att skada MN, men med hänsyn till omständigheterna måste 
det hållas för klart att FH skulle ha agerat likadant även om han vetat att han skulle ha träffat 
MN med kniven.  Han har således  åtminstone  eventuellt  uppsåt  till  misshandeln.  Efter  ett 
resonemang om nödvärn,  där TR konstaterar  att  en nödvärnssituation  förelåg men att  FH 
agerat uppenbart oförsvarligt, dömer TR FH för grov misshandel (BrB 3:6) till skyddstillsyn.

HovR fastställer  domen från TR i dess helhet,  endast med ändring på så sätt att straffet  i 
stället sätts till fängelse 8 månader.

FH överklagade  till  HD och yrkade  att  domstolen  skulle  ogilla  åtalet  alternativt  fastställa 
påföljden till skyddstillsyn. Efter ett resonemang om bevisbördans placering gällande nödvärn 
konstaterar HD att åklagaren har bevisbördan för att en nödvärnssituation inte förelegat. HD 
menar  i  fråga  om  händelseförloppet  att  utredningen  visar  att  FH  varit  helt  likgiltig  för 
huruvida  han  skulle  träffa  MN med  kniven  eller  inte  och  därmed  tillfogat  MN skadorna 
uppsåtligen. HD ogillar dock åtalet med hänvisning till nödvärn.

3.2.3.2 Analys
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Återigen gör underrätterna en bedömning av huruvida gärningsmannen haft eventuellt uppsåt 
att skada eller inte och konstaterar att med hänsyn till den trängda situationen i övrigt måste 
det anses klarlagt att  gärningsmannen hade handlat likadant även om han var säker på att 
målsägande skulle skadas. Han har därför haft i vart fall eventuellt uppsåt till brottet.

HD använder  sig  återigen  av ett  annat  uttryck  för  uppsåtet  än vad  underrätterna  gör  och 
konstaterar mycket kort att gärningsmannen måste ha träffat målsäganden flera gånger med 
kniven och att  detta,  tillsammans med övriga omständigheter,  visar att  han i  vart  fall  var 
likgiltig inför risken att målsägande skulle skadas av kniven.

3.2.4 NJA 1996 s. 93

3.2.4.1 Referat

AA, HB, AD, ZF och FJ åtalas vid Karlstad TR för förberedelse till grov misshandel. De har, 
enligt egen utsago i nödvärn, tillverkat brandbomber och befattat sig med andra vapen. En vän 
till de åtalade har innan händelsen misshandlats under ett stort bråk mellan invandrare och 
skinheads i Karlstad och de fem åtalade är nu rädda och vill beväpna sig mot eventuella nya 
angrepp. TR anser det utrett att de tillsammans och i samförstånd tillverkat tio brandbomber 
samt befattat sig med de övriga vapnen och uppger vidare:

”Även  ett  defensivt  brukande  av  den  utrustning  som  medförts  måste  till  följd  av  dess 
beskaffenhet ha innefattat misshandel av svårare grad än ringa brott. Här berörda tilltalade måste 
också ha insett detta. [TR] finner på grund av det anförda att [AA], [HB], [AD], [FJ] och [ZF] 
förfärdigat brandbomberna och transporterat dessa samt tillhyggena och kniven med i vart fall 
eventuellt uppsåt att begå misshandelsbrott. [...] De skall därför fällas till ansvar för förberedelse 
till misshandel.”109

TR dömer FJ till fängelse 5 månader för förberedelse till grov misshandel  (BrB 3:6)  jämte 
viss annan brottslighet  och de fyra  andra ynglingarna  till  fängelse 3 månader  vardera för 
förberedelse till grov misshandel (BrB 3:6 och 3:11).

Både  de  fem  dömda  och  åklagaren  överklagar  domen  till  HovR.  HovR  gör  en  annan 
bedömning än TR gällande de tilltalades nödvärnsinvändning och menar att mot bakgrund 
både  av  hur  situationen  var  i  Karlstad  vid  den  aktuella  tiden  och  hur  de  fem  tilltalade 
uppfattade situationen så är deras handlande att betrakta som nödvärn. HovR friar därför de 
tilltalade från ansvar för förberedelse till misshandel.

Riksåklagaren överklagar domen till HD som konstaterar att det inte finns grund för att anse 
att de tilltalade hade direkt uppsåt att föröva misshandel. HD konstaterar dock även att både 
omständigheterna i  stort och det faktum att  brandbomberna och det  som behövdes för att 
använda dem medtogs den aktuella kvällen talar för att alla fem i vart fall var likgiltiga inför 
risken att skinnhuvudena skulle skadas vid ett användande av brandbomberna. HD gör vidare 
en annan bedömning av nödvärnsläget än den som HovR gjorde och fäller därför samtliga 
fem till ansvar för förberedelse till misshandel (BrB 3:5) med påföljden fängelse 1 månad. 

3.2.4.2 Analys

109 NJA 1996 s. 93, s. 3 i referatet.
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Den  viktigaste  slutsatsen  av  målet  måste  vara  att  HD  på  ett  tydligare  sätt  än  i  tidigare 
avgöranden  slår  fast  att  manifesterad  likgiltighet  skall  användas  som  ett  bevis  för  att 
gärningsmannen har eventuellt uppsåt till ett visst brott eller en viss följd. Något tvivel finns 
därför  inte  längre  om  vad  HD  menar  med  likgiltighetsbegreppet,  inte  heller  finns  något 
utrymme  för  att  bedöma  användningen  av  likgiltighet  som  en  direkt  omdaning  av 
uppsåtsbegreppen. HD menar att det i den aktuella situationen, med hänsyn tagen både till de 
tidigare händelserna i Karlstad och den situation som förväntades uppstå, kan anses klarlagt 
att  gärningsmännen var  och en för  sig  måste  ha varit  helt  likgiltiga  till  om någon skulle 
komma att skadas. De kan därför hållas ansvariga för förberedelse till misshandel.

3.2.5 NJA 1996 s. 509

3.2.5.1 Referat

PL, född 1979, och KA, född 1977, åtalas vid Klippans TR för mord respektive medhjälp till 
samma brott. De båda unga männen hade rasistiska och nazistiska sympatier och attackerade 
av allt att döma PN, ursprungligen från Elfenbenskusten, enbart på grund av dennes hudfärg. 
KA är den som tar initiativet till att förfölja PN men de båda är beväpnade med var sin kniv. 
När  de  hinner  ifatt  PN  utdelar  PL  ett  kraftigt  knivhugg  mot  PN  vilket  träffar  denne  i 
bröstkorgen och bland annat skadar hjärta och lungor. TR finner stöd för att PL vid tidpunkten 
för gärningen hade uppsåt att döda PN men att KA deltog endast med uppsåt att skada. TR 
dömer PL för mord  (BrB 3:1)  till fängelse 6 år och KA för bland annat medhjälp till grov 
misshandel och medhjälp till vållande till annans död (BrB 3:6, 3:7 samt 3:11) till fängelse 5 
år.

Såväl åklagaren som de tilltalade överklagar till HovR, som menar att man varken av hans 
allmänna inställning till invandrare och mörkhyade personer eller av vad han sagt under den 
tiden då de båda unga männen förföljde PN kan dra några säkra slutsatser om att PL hade 
uppsåt att döda PN. Han döms därför för grov misshandel och grovt vållande till annans död 
(BrB 3:6 och 3:7,  st 2) och överlämnas till  vård inom socialtjänsten.  HovR ändrar vidare 
TR:ns dom på så sätt att KA döms för medhjälp till  grov misshandel och för vållande till 
annans död (BrB 3:6, 3:7 samt 3:11), jämte andra brott. Fängelsestraffets längd bestäms för 
KA till 3 år.

Riksåklagaren  överklagar  målet  till  HD  som  tar  upp  målet  i  den  del  det  rör  PL.  HD 
konstaterar att både arten av skadan som orsakats PN och det sätt på vilket den tillfogades 
honom gör att PL i vart fall måste ha varit likgiltig inför risken att PN skulle avlida. PL skall 
därför  dömas  för  uppsåtligt  dödande.  Då  det  i  målet  inte  föreligger  några  förmildrande 
omständigheter  skall  gärningen rubriceras  som mord (BrB 3:1).  Straffvärdet  för en vuxen 
gärningsman skulle, menar HD, vara fängelse på livstid, men då PL vid gärningen enbart var 
nyss fyllda 16 år sätts fängelsestraffets längd till 4 år.

3.2.5.2 Analys

Varken i TR eller i HovR görs bedömningar som utifrån deras lydelse kan tolkas som att de 
handlar om gränsdragningsproblem vid uppsåtsbedömningar.  Av domen i TR framstår det 
som att  domstolen har ansett  att  gärningsmannen haft direkt uppsåt att  döda,  medan det i 
domen från HovR uttalas att inget av det som framkommit ger vid handen att uppsåt att döda 
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har förelegat.110 Gärningsmannen döms i HovR för misshandel och (grovt) vållande till annans 
död. 

Först  i  HD  förs  resonemang  rörande  de  svåra  gränsdragningsproblem  rörande 
uppsåtsbedömning  som är  centrala  i  detta  arbete.  HD konstaterar  att  det  med  hänsyn  till 
skadornas art krävts relativt stor kraft för att åsamka dessa och att detta, tillsammans med det 
sätt på vilket gärningen utförts, visar att gärningsmannen varit i vart fall likgiltig till en dödlig 
utgång av det våld som använts. Gärningsmannen skall därför hållas ansvarig för uppsåtligt 
brott. Någon vidare diskussion om uppsåtet förs inte.

3.2.6 NJA 1998 s. 86

3.2.6.1 Referat

TH, född 1958, döms av Stockholms TR till fängelse 3 år 6 månader för bland annat grov 
misshandel (BrB 3:6) av sin flickvän SH. TH har, i SH:s bostad, genom att knuffa omkull och 
slå henne samt genom att ta stupgrepp runt hennes hals och dunka hennes huvud i golvet 
misshandlat SH. TR menar dock att det inte går att visa att TH, trots att han upprepade gånger 
under misshandeln hotat att döda SH, haft det uppsåt att döda henne som åklagaren påstår. 

Samtliga parter i målet överklagar domen. HovR menar att det kan hållas för visst att TH hade 
uppsåt att döda SH under den tiden misshandeln pågick. Det faktum att han släppte greppet 
runt hennes hals efter att hon blivit medvetslös ger inte underlag för någon annan bedömning. 
HovR dömer därför TH, för bland annat försök till mord (BrB 3:1 och 3:11), till fängelse 6 år.

TH överklagar  HovR:ns dom. HD understryker  särskilt  svårigheterna förknippade med att 
göra bedömningar av uppsåtet vid icke fullbordade brottsliga handlingar. Domstolen anför att 
det i förevarande mål finns omständigheter som pekar så väl på att TH har haft uppsåt att döda 
SH  som  sådana  uppgifter  som  pekar  i  motsatt  riktning.  TH  kan  därför  inte  dömas  för 
uppsåtligt dödande, och HD fastställer TR:ns dom i fråga om ansvar och påföljd.

3.2.6.2 Analys

HovR anser att det våld som gärningsmannen utövat var så allvarligt att denne måste ha insett 
att det kunde vara dödligt. Detta, i kombination med övriga omständigheter, leder HovR till 
slutsatsen att  gärningsmannen var helt  likgiltig  inför följden av sitt  handlande och att  han 
därmed hade uppsåt att döda. Någon utförligare beskrivning av vad HovR menar med sitt 
resonemang framförs inte. Ett hovrättsråd jämte en nämndeman var skiljaktiga och menade att 
något uppsåt att döda inte förelåg.

HD  för  i  målet  ett  relativt  utförligt  resonemang  gällande  svårigheterna  att  göra 
uppsåtsbedömningar av icke fullbordade brott. Domstolen menar att i detta fall spelar såväl 
det faktum att gärningsmannen uttalat dödshot, som det angreppssätt han använt sig av, in i 
bedömningen, och talar för att uppsåt förelegat. Därutöver finns dock omständigheter som 
talar i den andra riktningen och ett tydligt positivt svar på det hypotetiska provet kan därför 

110 TR skriver:  ”Angreppet  har varit  brutalt.  Motivet  för övergreppet  har varit  att  kränka [PN] på grund av 
dennes hudfärg. Omständigheterna kring gärningen är sådana att denna måste bedömas som mord.” (NJA 1996 
s. 509, s. 13 i referatet.).
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inte sägas finnas, enligt HD. Målet visar tydligt de särskilda svårigheter som framkommer vid 
uppsåtsbedömningar av icke fullbordade brott. Den splittring som syns i de olika instanserna 
är därför inte särskilt förvånande. 

Att uppsåtsbedömning rörande framtida händelser, i form av icke fullbordade brott, framstår 
som så komplicerat skulle i sig kunna utgöra ett bevisfaktum som talar emot användandet av 
det hypotetiska provet; detta genom att visa på hur svåra de hypotetiska bedömningarna är att 
göra, oavsett vad dessa gäller, och hur illa de passar in i det starkt legalitetsstyrda system som 
straffrätten är.

3.2.7 Analys av domarna under 3.2.1-6 i ett större perspektiv
Först ska konstateras att hittills nämnda mål är de första där terminologin för att beskriva det 
subjektiva  rekvisitet,  vilken  dessförinnan  rör  sig  enbart  runt  det  eventuella  uppsåtet  med 
hypotetiskt prov, börjar förändras. Likgiltighet är ett ord som gradvis förs in i domarna, främst 
i HD men också i underrätterna. Huruvida det nya begreppet faktiskt är ett uttryck för en 
förändrad  syn  på  uppsåtet  är  dock  lite  svårt  att  avgöra;  det  som  framkommer  i 
domskrivningarna från HD tyder inte på det.111 En komponent som dock indikerar att HD i 
målen använder sig av något annat än det eventuella uppsåtet, med hypotetiskt prov, är det 
faktum att bedömningarna görs i ett led i stället för i två.112 Bedömningarna i doktrinen har 
pekat åt båda hållen och vissa författare har sett det som att HD (redan innan NJA 2002 s. 
449) tillämpat en form av likgiltighetsuppsåt medan andra menat att det snarare rört sig snävt 
om terminologi.

Rimligtvis bör införandet av ett nytt begrepp ske för att den som gör det, i det här fallet HD, 
har ett syfte med förändringen; att det behövs ett nytt begrepp för att kunna hantera en viss 
juridisk situation. En annan förklaring skulle också kunna vara att språket förändrats i stort 
och att ett visst begrepp därför tjänat ut sin rätt. Begreppsbyten skulle också möjligen kunna 
ske mer eller mindre av en slump, beroende på att någon enskild domare föredrar ett särskilt 
ord. Det sistnämnda känns dock, i den begreppsbundna juridiken, osannolikt.

Begreppet likgiltighet har, som vi sett i de ovan refererade målen, av HD använts på två delvis 
olika  sätt.  Antingen  har  uttrycket  använts  på  ett  sätt  som uttryckligen  indikerar  att  dess 
betydelse är som bevismedel; att gärningsmannen visat sig likgiltig är en indikator på att det 
hypotetiska  provet  kommer  att  utfalla  positivt.  Annars  har  uttrycket,  utan  att  det  nämns 
specifikt, använts på ett sätt som indikerar att det inte innebär någon förändring eller ersätter 
andra uttryck som används för att  beskriva utfallet  av det hypotetiska provet. Det är  med 
andra ord ett nytt uttryck, men det är samma prövning som görs.

Exakt  hur  dessa  två  betydelser  relaterar  till  det  faktum att  HD senare  väljer  att  använda 
likgiltighet  som  begrepp  för  en  uppsåtsbedömning,  som  åtminstone  till  vissa  delar  är 
annorlunda än eventuellt uppsåt med hypotetiskt prov, diskuteras nedan.113 

3.3 Sannolikt ett i praxis mindre vanligt förekommande inslag

111 Se SOU 1996:185 I, s. 117.
112 Borgeke, s. 268.
113 För en diskussion av de nya HD-målen, se avsnitt 3.4. För den mer allmänna analysen, se avsnitt 4.
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Som nämnts ovan har i doktrinen under en längre tid sannolikhetsuppsåtet diskuterats som ett 
alternativ till det kritiserade eventuella uppsåtet med hypotetiskt prov.114 I rättspraxis har dock 
förekomsten av sannolikhetsresonemang varit betydligt lägre, och det eventuella uppsåtet har, 
fram till  2000-talet,  levt  relativt  ohotat  i  domskrivningen.  Ett  möjligt  undantag  refereras 
nedan.

3.3.1 NJA 1977 s. 630

3.3.1.1 Referat

Trollhättans TR dömer AB, född 1948, för bland annat dråp (BrB 3:2) till fängelse 6 år. AB 
har missbruksproblem men har  fått tag på en egen lägenhet. Han erbjuder kamraten JVTV att 
bo hos honom, då denne är bostadslös för tillfället. De råkar vid ett tillfälle då de båda är 
berusade i bråk om hyran, och AB knivhugger JVTV som avlider av ett hugg som trängt in i 
hjärtat. TR konstaterar att AB måste ha haft åtminstone eventuellt uppsåt till att döda JVTV, 
men att gärningen med hänsyn till vad som tidigare föregått mellan parterna kan bedömas 
som dråp.

AB överklagar  domen till  HovR som konstaterar  att  grund saknas för att  bedöma dels de 
händelser som skedde före knivdådet, dels hur AB skulle ha handlat om han varit säker på att 
knivhuggen  skulle  få  dödlig  utgång.  HovR dömer  AB till  fängelse  2  år  6  mån  för  grov 
misshandel och vållande till annans död (BrB 3:6 och 3:7) jämte annan brottslighet.

HD konstaterar  att  när det är  fråga om den här typen av kraftiga knivhugg måste  det för 
gärningsmannen  framstå  som  tämligen  oundvikligt  att  utgången  av  våldet  blir  dödlig. 
Domstolen ändrar därför HovR:ns dom, och dömer AB för bland annat dråp (BrB 3:2) till 
fängelse 6 år. Två JustR var skiljaktiga vad gäller motiveringen i stycket som rör frågan om 
uppsåt och anför följande:

"Vad angår frågan om [AB] handlat med uppsåt att döda [JVTV] är att beakta, att knivhugget 
med hänsyn till knivens beskaffenhet och det sätt på vilket det utfördes mot [JVTV]:s bara kropp 
innebar  en överväldigande risk för  att  hugget  skulle  medföra [JVTV]:s död. Det måste med 
hänsyn härtill och till [AB]:s obalanserade uppträdande tidigare under natten antas, att [AB] inte 
i  det ögonblick handlingen utfördes skulle ha ryggat  tillbaka inför visshet om att hugget var 
dödande."115

3.3.1.2 Analys

TR ger en tämligen kortfattad beskrivning av omständigheterna och konstaterar, utan vidare 
motivering, att gärningsmannen måst ha haft i vart fall eventuellt uppsåt att döda. Målet är 
som nämnts ovan sällsynt, så till vida att HD inte, åtminstone vad det verkar, använder sig av 
ett eventuellt uppsåt med hypotetiskt prov. Majoriteten i domstolen anför istället att utifrån 
det faktum att knivhugget var avsiktligt och utdelats med stor kraft i trakten av offrets hjärta, 
måste det för gärningsmannen ha framstått som praktiskt taget oundvikligt att våldet skulle 
vara dödande. 

114 Se ovan 2.3.4 och 3.1.  För en fördjupad diskussion om eventuellt uppsåt och sannolikhetsuppsåt, se  SOU 
1996:185 I, s. 95-100.
115 NJA 1977 s. 630, s. 7 i referatet.
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HD använder  här  alltså  någon  form av  sannolikhetsresonemang,  tyvärr  utan  att  utveckla 
tydligare  varför  man  gör  detta  eller  vilken  avsikten  är.  Rimligtvis  bör  avsikten  vara  att 
använda sig av ett alternativ till det eventuella uppsåtet med hypotetiskt prov, möjligtvis av 
den anledningen att men inte anser att den reguljära metoden håller måttet. Ett mindre troligt 
alternativ kan vara att HD avser att göra en reguljär hypotetisk prövning men slarvar med att 
göra den andra delen av denna prövning. Nämnas kan också att en minoritet i HD bestående 
av  två  JustR  var  skiljaktiga  i  fråga  om  motiveringen  och  i  stället  anförde  ett  klassiskt 
resonemang om eventuellt uppsåt, se ovan.

3.4 De nyaste HD-domarna och en mer permanent övergång till begreppet 
”likgiltighet”

Efter att Straffansvarsutredningen lämnat sitt betänkande, och regeringen i den efterföljande 
propositionen uttalat att en eventuell ändring av uppsåtsbedömningen inte skulle komma att 
ske lagstiftningsvis utan via praxisbildning, väcktes frågan när nästa mål rörande uppsåts-och/
eller oaktsamhetsbedömning skulle ges prövningstillstånd i HD.116 Det dröjde till år 2002 och 
det mål som skulle bli NJA 2002 s. 449, till omständigheterna mycket likt NJA 1959 s. 63.

3.4.1 NJA 2002 s. 449

3.4.1.1 Referat

KB åtalas vid Ystads TR för bland annat försök till grov misshandel, alternativt framkallande 
av fara för annan. Två polispatruller möter och försöker stoppa en bil som enligt dem kör 
anmärkningsvärt långsamt. Bilen, vilken enligt utpekande förs av KB, kör förbi den första 
polisbilen. Den andra polisbilen parkeras snett över vägen och en polisman går ur bilen och 
ställer sig brevid. Han gör stopptecken till föraren och använder sig av en röd lampa då det 
vid tillfället är mörkt ute. 

TR menar att KB och dennes medpassagerare inte lämnar några uppgifter som kan läggas till 
grund för hur händelsen kan ha gått till; de uppger båda två att de var alldeles för berusade för 
att komma ihåg någonting. Polismännen uppger att istället för att stanna på den givna signalen 
så ökar föraren av bilen farten och passerar mellan den uppställda polisbilen och vägkanten. 
Polismannen som givit stopptecknet måste då hoppa åt sidan för att inte bli påkörd. TR menar 
vidare att KB genom sitt körsätt visat sig helt likgiltig till om polismannen skadats eller inte 
och  att  det  därför  måste  anses  klarlagt  att  han  hade  uppsåt  att  skada  denne.  Brottet 
fullbordades inte, men detta enbart tack vare att polisen ifråga hann hoppa ur vägen för bilen. 
TR konstaterar att gärningen har ett förhållandevis högt straffvärde och dömer KB för försök 
till grov misshandel (BrB 3:6 och 3:11) jämte vissa andra brott till fängelse 1 år 6 månader.

KB  överklagar  domen  till  HovR  och  lämnar  här  en  detaljerad  berättelse  rörande 
händelseförloppet den aktuella natten. HovR sätter dock ingen tilltro till vad KB berättar utan 
bedömer uppgifterna som tillkomna i efterhand och icke trovärdiga. HovR menar vidare att 
det inte finns något som talar för att KB fört bilen mot polismannen i avsikt att köra på och 
skada denne. KB:s syfte var snarare att undkomma polisen och därmed också undkomma en 
eventuell lagföring för rattfylleri. Inte heller har KB haft ett indirekt uppsåt att köra på och 

116 SOU 1996:185 I och II samt prop. 2000/2001:85.
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skada polismannen genom att den följden sågs som en säker, eller i vart fall praktiskt taget 
oundviklig, konsekvens av hans handlande.

En fråga som aktualiseras i målet är var den nedre gränsen för uppsåt går i svensk rätt och 
HovR utreder därför huruvida de båda delarna i prövningen av ett eventuellt uppsåt kan anses 
vara positivt besvarade i målet: 

”Det  första  ledet  –  att  han  insett  möjligheten  av  att  hans  körning  skulle  leda  till  att 
[polismannen] blev påkörd och allvarligt  skadad – är uppenbarligen uppfyllt.  Den avgörande 
frågan är i stället, om det kan hållas för visst att K. B. skulle ha företagit gärningen även om han 
hade varit säker på att denna skulle leda till att [polismannen] blev allvarligt skadad, dvs. om det 
hypotetiska provet utfaller positivt. Enligt HovR:ns mening gör det inte det. Trots att K. B. i den 
föreliggande situationen måste ha insett att det var i hög grad sannolikt att hans körning skulle 
leda till att [polismannen] blev påkörd och allvarligt skadad kan det inte med tillräcklig grad av 
säkerhet slås fast att K. B. – som aldrig tidigare dömts för våldsbrott – under alla förhållanden 
skulle ha handlat som han gjorde, om han hade varit säker på att gärningen måste leda till sådana 
följder  för  [polismannen]  (jfr  angående  beviskravet  NJA  1996  s.  27).  Eventuellt  uppsåt  är 
därmed inte för handen.”117

Härefter fortsätter HovR med att påpeka att det på senare tid förekommit att domstolar i stället 
för att göra det hypotetiska provet gällande en gärningsmans uppsåt istället resonerat i termer 
av om denne varit likgiltig till följderna av sitt handlande. HovR menar vidare att HD i NJA 
1996 s. 93 tydligt konstaterat att likgiltighetsuppsåtet, så som det använts, är detsamma som 
det eventuella uppsåtet med hypotetiskt prov och att det därför inte skulle leda till en annan 
bedömning i det aktuella målet.

HovR gör sin bedömning med utgångspunkt i några av de faktorer som är grunden för den 
kritik som riktats mot det eventuella uppsåtet med hypotetiskt prov. Dessa faktorer är (1) det 
faktum att denna uppsåtsform håller på att försvinna ur de flesta rättsordningar, (2) att det 
framstår som tveksamt att EG-domstolen skulle godta uppsåtsformen vid en prövning, samt 
(3)  att  den  svenska  regeringen  i  en  proposition  överlämnat  till  domstolarna  att  lösa  hur 
uppsåtsfrågorna skall tolkas.118 Utöver dessa kritikpunkter menar domstolen att det från en 
mer generell utgångspunkt skulle framstå som märkligt om det faktum att KB tagit en grov 
chansning  när  han körde förbi  polisen  inte skulle  innebära  att  han  hade  uppsåt  att  skada 
polismannen. HovR finner det alltså för gott att tillämpa en form av sannolikhetsuppsåt och 
döma KB för uppsåtligt brott.

”Vid uppsåtsbedömningen i förevarande fall kan konstateras att K. B., trots sin berusning, måste 
ha insett att en alldeles övervägande sannolikhet förelåg för att [polismannen] skulle komma att 
bli mycket allvarligt skadad genom K. B:s sätt att föra bilen. Även en gärning som företas under 
sådana  omständigheter  bör  enligt  HovR:ns  mening  betecknas,  som  uppsåtlig.  Detta  hänger 
samman med att det i praktiken knappast finns skäl att i klandervärdhet skilja mellan en gärning 
där man har full visshet om konsekvenserna av ens handlande (indirekt uppsåt) och en gärning, 
som  den  förevarande,  där  man  inte  har  full  insikt  men  ändå,  med  hänsyn  till  den  höga 
sannolikheten, antar att dessa konsekvenser inträffar.”119

HovR fastställer TR:ns dom i dess helhet. KB överklagar HovR:ns dom i både ansvars- och 
påföljdsdelen.

117 NJA 2002 s. 449, s. 4-5 i referatet.
118 Propositionen som HovR berör är prop. 2000/01:85, som berörts ovan i 2.3.5.
119 NJA 2002 s. 449, s. 6 i referatet.
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HD konstaterar inledningsvis att det är klarlagt att KB inte haft varken direkt eller indirekt 
uppsåt att skada polismannen, men att praxis ändå medger att han döms för uppsåtligt brott 
om det kan visas att han vid brottstillfället hade någon form av eventuellt uppsåt.

Vidare avvisar HD sin tidigare ståndpunkt att likgiltighetsuppsåtet skulle vara det samma som 
det eventuella uppsåtet med hypotetiskt prov. Det uttalas att ”[…]skillnaden [är] avsevärd. 
Gärningsmannen skall vara likgiltig till en eventualitet, och bedömningen avser hans faktiska 
inställning vid gärningen.”120 

I det nu aktuella målet menar HD att risken för att polismannen skulle skadas var avsevärd, 
och att det är i just sådana fall som begreppet likgiltighet kan användas till  att urskilja de 
uppsåtliga handlingarna från de icke uppsåtliga. Gällande KB anför HD att han, genom att på 
kort avstånd från polismannen öka bilens fart istället för att bromsa, sätter sig i en situation 
där han själv inte har makt att inte köra på polismannen och därmed inte heller att inte skada 
denne.  Risken  för  att  polismannen  skulle  komma  att  skadas  allvarligt  måste  för  KB  ha 
framstått som avsevärd och hans körsätt visar därför att han är likgiltig inför följden; han har 
uppsåt att skada polismannen.

HD fastställer  HovR:ns  dom i  dess  helhet  och  dömer  KB till  ansvar  för  försök till  grov 
misshandel (BrB 3:6 och 3:11).

Domslutet i HD var inte enhälligt: två JustR var skiljaktiga enbart vad gällde motiveringen, 
och menade att det istället för ett likgiltighetsuppsåt, som enligt dem snarare för tankarna till 
grov  oaktsamhet  än till  ett  uppsåtligt  brott,  borde  tillämpas  ett  insiktsuppsåt:  ”Den nedre 
gränsen för uppsåt bör helt enkelt dras vid insikt om att sannolikheten för effekten är alldeles 
övervägande  eller  vid  insikt  om  att  effekten  kommer  att  uppstå  i  ett  normalt 
händelseförlopp.”121

Ytterligare ett JustR, slutligen, är skiljaktig i ansvarsfrågan och menar att oavsett om det nu 
tillämpade eventuella uppsåtet har utsatts för berättigad kritik finns inte tillräckliga skäl att 
frångå tillämpningen av det. Utfallet av det hypotetiska provet skulle, som HovR konstaterar, 
vara negativt och KB skall därför inte dömas för uppsåtligt brott utan för framkallande av fara 
för annan.

3.4.1.2 Analys

Först måste noteras den slående likheten mellan omständigheterna i detta mål och de i NJA 
1959 s. 63. Det ovanstående målet måste sägas vara startpunkten för denna den hitintills sista 
vågen i utvecklingen av den svenska uppsåtsläran och avgjordes som nämnts ovan relativt 
snart efter att regeringen uttalat att eventuella förändringar av uppsåtsbegreppen skulle ske 
genom praxisbildning.122

Gällande domen i HovR måste först konstateras att den framstår som ett skräddarsytt försök 
att  uppnå  det  som för  Straffansvarsutredningen  inte  uppnåddes  genom lagstiftning.  Detta 

120 NJA 2002 s. 449, s. 7 i referatet.
121 NJA 2002 s. 449, s. 9 i referatet.
122 Prop. 2000/01:85, s. 13.
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skulle  också,  på  samma  gång,  följa  lagstiftarens  uppmaning  om att  denna  förändring  av 
uppsåtsformerna, om den skulle ske, borde ske genom praxisbildning. Domstolen konstaterar 
(1) att ingen av de tre reguljära uppsåtsformerna utfaller  positivt  (att gärningsmannen kan 
anses ha uppsåt) i  det förevarande fallet,  (2) att det  skulle framstå som ”märkligt” om en 
gärningsman som chansar grovt med någon annans liv och hälsa inte skulle kunna dömas för 
det samt (3) att det eventuella uppsåtet utsatts för omfattande och befogad kritik. Domstolen 
tillämpar  därefter  en  form  av  sannolikhetsuppsåt  och  fäller  alltså  med  hjälp  av  detta 
gärningsmannen för försök till grov misshandel. Att HovR agerar som den gör och frångår 
den av HD fastlagda praxisen angående det subjektiva rekvisitet framstår som naturligt i ljuset 
av propositionens skrivningar om att förändringar av uppsåtsbedömningarna bör ske genom 
förändringar i praxis men kan givetvis också ha påverkats av att hovrättens ordförande i det 
aktuella målet var samma person som lett Straffansvarsutredningen.123 Att även utfallet i HD 
blir en förändring, i vart fall av terminologin, är därför också förväntat utifrån regeringens 
skrivning, även om förändringen inte följde den av HovR utstakade vägen. Diskussionen om 
vad domstolarnas olika inriktningar eventuellt skulle kunna bero på återkommer nedan under 
avsnitt 4.

HD korrigerar uttalandet från HovR genom att konstatera att skrivningen i NJA 1996  s. 93, 
om att likgiltighetsbegreppet är osjälvständigt från en bedömning av eventuellt uppsåt med 
hjälp av hypotetiskt prov, inte längre äger giltighet. Därefter undersöker HD i vilka typer av 
rättsfall ett nytt uppsåtsbegrepp skulle kunna vara tillämpligt. 

HD menar att i det nu aktuella målet är risken för att polismannen skulle skadas hög, och att 
det är i just de fallen, med hög risk, som begreppet likgiltighet är användbart för att urskilja de 
uppsåtliga handlingarna från de oaktsamma. HD avvisar därmed användandet av begreppet 
likgiltighet  både  när  en  viss  omständighet  för  gärningsmannen  framstår  som  säker  eller 
praktiskt taget säker (likgiltighet har i dessa fall ingen självständig betydelse) och i fall där 
sannolikheten för att en viss effekt skulle inträffa måste betraktas som låg.124 Vidare menar 
HD att det förutom risknivån är formen för bedömningen av gärningsmannens inställning som 
skiljer  likgiltighetsuppsåtet  från  tidigare  använda  uppsåtsformer.  Bedömningen  av 
gärningsmannens  inställning  vid  likgiltighetsuppsåt  skall  göras  strikt  utifrån  den  aktuella 
situationen; var gärningsmannen, i den aktuella situationen, likgiltig till den aktuella följden 
eller inte? På så sätt skall den icke önskade följden undvikas, nämligen att en bedömning av 
gärningsmannens  allmänna  karaktär  och  tidigare  brottslighet  tillåts  spela  avgörandet  i  det 
enskilda fallet.125

Genom  sitt  körsätt,  menar  alltså  HD,  har  gärningsmannen  sett  till  att  risken  för  att 
polismannen  skulle  skadas  är  så  hög  att  hans  beteende  måste  sägas  manifestera  den 
likgiltighet som krävs för att uppsåt skall anses visat.

123 Dåvarande  hovrättsrådet  i  Hovrätten  över  Skåne  och  Blekinge  Martin  Borgeke  utsågs  i  maj  1994  till 
regeringens särskilda utredare  för vissa frågor inom den allmänna straffrätten.  Utredningen fick sina direktiv 
genom Dir. 1994:39 och lämnade det här redan många gånger nämnda betänkandet Straffansvarets gränser (SOU 
1996:185 I och II) i december 1996.
124 I nedan refererade NJA 2004 s. 176 behandlar HD dock likgiltighet i ett fall där de konstaterar att risken för 
effektens inträde anses vara låg. Utfallet blir därför att gärningsmannen inte kan anses ha begått ett uppsåtligt 
brott.
125 Kritiken mot det hypotetiska provet har varit  omfattande.  Se exempelvis SOU 1996:185 I s. 109-111 och 
Träskman 1985, s. 66 ff.
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Relativt  snart  efter  NJA 2002  s.  449 publiceras  två  artiklar  i  JT  där  ett  antal  forskare  i 
rättsvetenskap ger sin syn på det nyligen avgjorda rättsfallet och diskuterar vad detta skulle 
komma att betyda för utvecklingen av svensk straffrätt.126 De olika författarna behandlar inte 
exakt  samma  frågeställningar,  men  tillför  alla  kunskap  om  såväl  behandlingen  av  det 
subjektiva rekvisitet i allmänhet som det aktuella rättsfallet i synnerhet.

Träskman inleder med att påpeka att han är av den uppfattningen att straffrättens krav på 
rättssäkerhet  kräver  en lagreglering  av det  subjektiva  rekvisitet  och att  den situation  som 
fortsatt att råda i Sverige efter prop. 2000/01:85 inte är tillfredsställande.127 Träskman menar 
att någon oenighet inte föreligger om betydelsen hos en tredje form av uppsåt. Denna form är 
viktig då den utgör gränsen mellan uppsåt och oaktsamhet i svensk rätt, och den bör därför 
uppfylla berättigade krav på rättvisa och begriplighet. Trots den oenighet som domen uppvisar 
menar Träskman att i vart fall två slutsatser kan dras av den. 

(1) Den tidigare använda och hårt kritiserade formen för att bestämma uppsåtets nedre gräns, 
det eventuella uppsåtet med hypotetiskt prov, har i och med domen spelat ut sin roll. Denna 
slutsats,  menar  Träskman,  måste  dras  av  det  faktum att  fyra  JustR fördömer  formen  och 
tydligt  uttalar  att  bedömningen  av  gärningsmannens  uppsåt  måste  baseras  på  en  faktisk 
bedömning av gärningstillfället och inget annat. 

(2) En bedömning av hur effektens sannolikhet framstod för gärningsmannen vid gärningen 
måste inleda uppsåtsbedömningen. Vad som ska ske därefter är enligt  Träskman fortfarande 
oklart, då domslutet var splittrat i denna fråga. Han påpekar dock att han personligen föredrar 
den variant av rent sannolikhetsuppsåt som förespråkades av domstolens minoritet. 

Westin tar  som  utgångspunkt  att  det  aktuella  avgörandet,  tillsammans  med  tidigare 
avgöranden där HD tillämpat  likgiltighet,  flyttat  gränsen för vad som skall  anses vara ett 
uppsåtligt brott nedåt, mot det som tidigare ansågs vara oaktsamma brott.128 Detta eftersom 
det generellt sett är lättare att hävda att gärningsmannen gett uttryck för en likgiltig inställning 
än att genomföra det hypotetiska provet med positivt utfall. Utifrån hur HD resonerar menar 
Westin att  man  kan  dra  slutsatsen  att  domstolen  vill  behålla  och  tillämpa  det 
likgiltighetsuppsåt  som  redan  tidigare  tillämpats  av  domstolen  i  ett  antal  avgöranden.129 

Vidare menar  Westin att  ”något  av ett  avståndstagande mot  det  eventuella  uppsåtet  i  den 
hypotetiska formen” kan läsas in i avgörandet utifrån den kritik som redogörs för.130 Exakt 
vad detta skulle kunna innebära berör dock inte Westin närmare. Han uttrycker också, något i 
polemik  med  sig  själv,  att  han  inte  anser  att  någon  egentlig  förändring  av 
uppsåtsbedömningen  kommit  till  stånd  i  och  med  majoritetens  avgörande.  Slutligen  skall 
sägas att Westin är kritisk till bristen på diskussion i avgörandet angående huruvida det krävs 
en utvidgning eller en inskränkning av uppsåtet. Westin menar att de skäl som framförs för en 
förändring inte är tillräckliga. Detta framstår möjligtvis som aningens märkligt i ljuset av den 
omfattande och allvarliga kritik som det eventuella uppsåtet med hypotetiska prov utsatts för 
under flera decennier. 

126 Dels Asp, Träskman, Westin och Zila i JT 2002/2003 nr. 3 och dels Cavallin i JT 2003/2004 nr. 1.
127 Träskman 2002/2003, s. 616-626.
128 Westin, s. 626-632.
129 Se de refererade rättsfallen ovan under 3.2.
130 Westin, s. 628.
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Zila ser avgörandet som positivt. Han menar att den uppsåtsform som är den vinnande i HD, 
likgiltighetsuppsåtet, är en form av faktiskt eventuellt uppsåt som har den fördelen, framför 
såväl eventuellt uppsåt med hypotetiskt prov som sannolikhetsuppsåt, att bedömningen görs 
utifrån  faktiska  omständigheter  vid  gärningen.131 Zila menar  att  det  centrala  i  en 
uppsåtsbedömning av en situation där gärningsmannen insett eller borde ha insett effekten är 
gärningsmannens inställning. 

En punkt i HD:s resonemang som Zila kritiserar särskilt är slutsatsen att likgiltighetsuppsåtet 
endast är tillämpligt vid vissa risknivåer, nämligen när sannolikheten för viss effekt varken är 
mycket låg eller mycket hög.132 Han menar att likgiltighetsuppsåtet även kan användas i de 
fall där sannolikheten för en mycket allvarlig effekt är låg och att det dessutom är i dessa 
situationer  som  likgiltighetsuppsåtet  kan  spela  störst  roll.  Slutligen,  menar  Zila,  kan 
konstateras  att  det  avgörande  i  en  uppsåtsbedömning  måste  anses  vara  gärningsmannens 
inställning till en viss effekt, oavsett hur denna attityd beskrivs.

Cavallin framför  i  ett  omfattande  arbete  såväl  att  HD  återigen  tagit  ställning  för  en 
likgiltighetsbaserad uppsåtsbedömning som att det nu måste stå klart att det tidigare använda 
eventuella uppsåtet med hypotetiskt prov svårligen kan sägas utgöra gällande svensk rätt.133 
Cavallin fortsätter med att konstatera att likgiltighetsuppsåt inte kan utgöra det enda kriteriet 
för  gränsdragning;  detta  eftersom  HD  definierat  det  alltför  snävt  bundet  till  vissa 
gärningstyper och en viss risknivå. Huvudspåret i  Cavallins kritik av domslutet är alltså att 
likgiltighetsbegreppet  inte  kan  ges  någon  självständig  betydelse.  Gällande  den  snäva 
tillämpningen av likgiltighetsuppsåtet till  en viss nivå av risk framför  Zila liknande kritik, 
men  utifrån  en  motsatt  ståndpunkt  gällande  själva  rättsinstitutet  likgiltighetsuppsåt.  Zila 
menar  att  den  snäva  tillämpningen  på  ett  olyckligt  sätt  begränsar  användningen  av 
likgiltighetsuppsåt.

3.4.2 NJA 2004 s. 176

3.4.2.1 Referat

SH åtalas vid Huddinge TR för försök till grov misshandel mot sammanlagt tio målsägande. 
SH har vid upprepade tillfällen haft oskyddade samlag med målsägandena trots att han vid 
tidpunkterna var medveten om att han var smittad av HIV-virus. Ingen av målsägandena har 
upplysts av SH om dennes HIV-smitta. SH förnekar att han haft uppsåt att skada någon av de 
målsägande och uppger att han handlat som han gjort i förvissning om att hans sjukdom inte 
skulle smitta hans partners.

TR  menar  att  de  i  målet  föreliggande  omständigheterna  medför  att  de  objektiva 
förutsättningarna för att döma SH för försök till grov misshandel föreligger, men att varken 
direkt eller indirekt uppsåt är visat. Fråga är därför om SH haft eventuellt uppsåt att skada sina 
partners.

TR konstaterar för det första att SH på grund av ett flertal omständigheter inte kan sägas ha 
varit omedveten om att en risk för HIV-smitta förelåg. För det andra visar SH:s agerande att 

131 Zila, s. 632-639.
132 Se NJA 2002 s. 449, s. 7 f i referatet.
133 Cavallin i JT 2003/2004 nr. 1.
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han varit helt likgiltig för om de målsägande skulle smittats eller inte. TR finner det därför 
styrkt att SH haft eventuellt  uppsåt att smitta målsägandena och därigenom förorsaka dem 
allvarlig skada. TR dömer SH för försök till grov misshandel (BrB 3:6 och 3:11) till fängelse 
4 år.

Domen överklagas av både SH och åklagaren. HovR gör samma bedömning i fråga om de 
objektiva förutsättningarna som TR tidigare gjort, och anför följande i uppsåtsfrågan: 

”S.H:s förfarande att i fullt medvetande om sin smitta ha oskyddat könsumgänge med tio olika 
personer,  i  vissa  fall  frekvent,  utan  att  upplysa  dem  om  sin  smitta  visar  på  en  betydande 
likgiltighet  inför  konsekvenserna  för  de  utsatta  jämfört  med  hans  eget  intresse  av  sexuellt 
umgänge. Hovrätten finner därav att det kan hållas för visst att S.H. skulle ha genomfört sådant 
könsumgänge även med insikt  om att  smitta skulle  överföras.  Eventuellt  uppsåt  har  därmed 
förelegat.”134

HovR fastställer  TR:s  dom i  ansvarsdelen  och beaktar  vid  straffvärdebedömningen  att  de 
bromsmediciner som finns på marknaden gjort konsekvenserna av att smittas av HIV-virus 
mindre allvarliga och sänker fängelsestraffet till 3 år. Ett hovrättsråd är skiljaktigt och menar 
att förutsättningarna för det eventuella uppsåtet inte kan anses styrkta och att SH därför skall 
dömas för framkallande av fara för annan.

Domen överklagas till HD av både SH och åklagaren, vilken också justerar åtalet så att detta 
också innehåller ett andrahandsyrkande gällande ansvar för framkallande av fara för annan. 
HD konstaterar gällande de objektiva brottsförutsättningarna att det vid vart och ett  av de 
aktuella  samlagen  har  funnit  en  reell,  men  låg,  risk  för  smitta  och  att  SH  därför  utsatt 
målsägandena för en viss risk för smittoöverföring. Frågan är vidare, menar HD, om risken 
varit så låg att den inte behövt beaktas som skäl mot oskyddade samlag. I den saken beaktar 
HD  det  faktum  att  de  bromsmediciner  som  utvecklats  mot  HIV  har  medfört  betydande 
skillnader för den som smittas av viruset, men också det faktum att varken lagstiftningen eller 
de allmänna förhållningsråden till de som är bärare av viruset har förändrats och att samlag 
utan  att  använda  kondom  därför  också  fortsättningsvis  måste  beaktas  som  ett  otillåtet 
risktagande. De objektiva förutsättningarna för att döma SH för försök till grov misshandel är 
därigenom uppfyllda.

Gällande den subjektiva täckningen av de objektiva brottsförutsättningarna konstaterar HD att 
SH haft insikt om smittans farlighet och om risken för smitta. Förutsättningarna för att döma 
honom för framkallande av fara för annan är därmed uppfyllda. Gällande frågan om SH haft 
uppsåt  till  misshandel  framför  HD följande.  SH har,  som konstaterats  ovan,  handlat  med 
insikt om riskerna med sitt handlande. 

Han kan dock inte sägas ha haft varken direkt eller indirekt uppsåt till följden att hans partner 
skulle smittas av HIV-virus. Frågan blir därför om någon annan uppsåtsform är för handen. 
HD anför:

”Att uppsåt föreligger i de nu berörda fallen har [...] inte att göra med sannolikheten för effekten 
eller  gärningsmannens  uppfattning av  denna.  Det  avgörande  är  istället  att  det  under  sådana 
omständigheter  som  avses  med  direkt  och  indirekt  uppsåt  står  klart  att  gärningsmannens 
inställning  när  han  begick  gärningen  var  att  ett  förverkligande  av  effekten  inte  utgjorde  ett 
relevant skäl för att avstå från gärningen; han har inte handlat i förlitan på att effekten inte skulle 

134 NJA 2004 s. 176, s. 7 i referatet.
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förverkligas. Detta får anses vara avgörande för bedömningen av om en gärningsman har handlat 
uppsåtligen även i andra fall än vid direkt och indirekt uppsåt, när han inte handlat med insikt 
om att effekten skulle inträda utan endast insett risken för detta.”135

HD avvisar alltså här att det skulle vara sannolikheten för effekten som är avgörande, något 
som  Straffansvarsutredningen  och  HovR  i  NJA  2002  s.  449  anförde.  Efter  att  i  domen 
noggrant  ha  gått  igenom  de  olika  uppsåtsformerna,  eventuellt,  sannolikhets-  och 
likgiltighetsuppsåt, konstaterar HD att den uppsåtsform som bör betraktas som gällande, och 
därmed bör utgöra definitionen av uppsåtets nedre gräns, i svensk rätt är likgiltighetsuppsåtet. 
HD anför:

”Vad som förutom insikt  i  risken är  avgörande  är  således  gärningsmannens  inställning eller 
attityd  vid gärningstillfället.  Endast  om det  står  klart  att  han haft  en positiv  eller  i  vart  fall 
likgiltig inställning till  effektens förverkligande eller förekomsten av gärningsomständigheten 
skall gärningen bedömas som uppsåtlig. Ett på detta sätt bestämt uppsåtskrav får också anses 
följa av NJA 2002 s. 449.”136

Vad gäller uppsåtsbedömningen i det aktuella målet konstaterar HD för det första, som ovan, 
att risken för att målsäganden skulle råka ut för smitta var mycket låg vid varje enskilt samlag, 
för det andra att det inte kan sägas finnas några uppgifter i målet som styrker att SH varit 
likgiltig  till  överföring av smitta  till  sina partners.  HD påpekar  särskilt  att  det  upprepade 
risktagandet  genom  det  stora  antalet  oskyddade  samlag  inte  kan  tas  till  intäkt  för  hans 
likgiltiga inställning i stort, utan att en bedömning av likgiltigheten, och därmed av uppsåtet, 
skall  ske i  förhållande till  varje samlagstillfälle.  HD konstaterar  därvid:  ”Utredningen ger 
således  inte  stöd  för  annat  än  att  S.H.  genomfört  samlagen  i  förlitan  på  att  någon 
smittöverföring inte skulle ske.”137

HD finner alltså  inte  att  något  uppsåt  att  överföra smitta  kan bevisas hos SH. Han döms 
därför för framkallande av fara för annan (BrB 3:9) i de nio fall där målsägande inte varit 
medveten om hans HIV-smitta. Påföljden bestäms till fängelse 1 år.

3.4.2.2 Analys

Ett antagande är att HovR, med utgångspunkt i den osäkerhet som rådde efter det splittrade 
domslutet i NJA 2002 s. 449, tog det säkra före det osäkra och valde att tillämpa eventuellt 
uppsåt med hypotetiskt prov för att försäkra sig om att få till stånd ytterligare en prövning i 
frågan.138 Så mycket mer finns egentligen inte att säga om domen i HovR, som är en renlärig 
tillämpning  av  eventuellt  uppsåt  med  hypotetiskt  prov,  där  domstolen  konstaterar  att 
omständigheterna visar att gärningsmannen hade begått handlingarna även om han hade hållit 
för visst att smitta skulle överföras. Eventuellt uppsåt föreligger därför.

I HD konstateras inledningsvis att risken för smittoöverföring är låg men reell. HD avvisar 
därefter,  som  nämnts  ovan,  att  denna  låga  risk  skulle  ha  avgörande  betydelse  för 
uppsåtsbedömningen. Det avgörande är, konstaterar domstolen i domens mest centrala del, att 
gärningsmannen insett  risken för effekten (smittoöverföringen)  och att  ”förverkligandet av 
effekten  eller  förekomsten  av  omständigheten,  vid  gärningstillfället  inte  utgjorde  ett  för 

135 NJA 2004 s. 176, s. 15 i referatet.
136 NJA 2004 s. 176, s. 17 i referatet.
137 NJA 2004 s. 176, s. 18 i referatet.
138 För en utförligare redogörelse för rättsläget efter NJA 2002 s. 449, se Asp 2004/2005.
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gärningsmannen  relevant  skäl  för  att  avstå  från  gärningen”.139 Målet  är  ett  steg  mot  att 
tydligare förklara och fastställa de riktlinjer för uppsåtsbedömning som den majoriteten i HD 
tillämpade i NJA 2002 s. 449; både vad gäller sannolikhetens roll i bedömningen och gällande 
vilka kriterier som kan tillämpas för bevisning gällande uppsåt.

3.4.3 NJA 2004 s. 479

3.4.3.1 Referat

PB, född 1987, åtalas vid Karlstad TR för bland annat mordförsök och grov misshandel efter 
att ha huggit GT i ansiktet och på kroppen med kniv.

PB har tidigare den aktuella kvällen varit på fest hos en kamrat och där förevisat den kniv som 
sedan används i slagsmålet. Det är en s.k. knogjärnskniv, med ett ca. 5-7 cm långt blad som 
sticker fram mellan knogarna på den som håller i kniven.

Efter  festen beger sig ungdomarna ut,  och de stöter  ihop med bland andra GT. De flesta 
ungdomarna var alkoholpåverkade, såväl PB som GT. Bråk och tjafs uppstår, först och främst 
mellan GT och MN, som är kamrat till PB. Under bråket tar PB fram sin kniv och slår med 
den GT i ansiktet minst en gång, varvid GT springer från platsen. PB jagar då GT och när han 
efter ett litet tag hinner i fatt honom ger han honom ett hugg i ryggen med kniven. Därefter 
beger  PB  sig  från  platsen.  Han  uppger  själv  att  han  inte  tänkte  något  i  samband  med 
angreppet, men att han var arg och medveten om knivens farlighet.

Enligt rättsläkaren är skadorna på vänster lunga som uppstod i och med knivhugget i ryggen 
livshotande. De skulle ha kunnat leda till döden om GT inte fått kvalificerad vård.

TR menar att även om PB använt ett livsfarligt vapen är detta ensamt inte tillräckligt för att 
bevisa  uppsåt  att  döda.  Andra  uppgifter  som  skulle  styrka  uppsåt  saknas  i  tillräcklig 
utsträckning, och TR finner det därför inte styrkt att PB skulle ha handlat som han gjorde om 
han hade varit av den uppfattningen att GT skulle avlida av knivhuggen. TR dömer PB till 
sluten ungdomsvård 6 månader för bland annat grov misshandel (BrB 3:6).

Åklagaren överklagar domen till  HovR, vilken ändrar domen enbart  på så sätt  att  straffet 
bestäms till sluten ungdomsvård 8 månader.

Riksåklagaren  överklagar  domen  till  HD  och  anför  att  de  förutsättningar  för 
likgiltighetsuppsåt som fastställs i NJA 2002 s. 449 och NJA 2004 s. 176 uppfylls även i detta 
mål,  varför  PB bör  dömas  för  försök till  mord.  HD slår  fast  att  det  främst  är  det  tredje 
knivhugget som är potentiellt dödande och att det därför är det uppsåt som PB hade när han 
utdelade detta hugg som skall vara föremål för bedömning. Gällande detta hugg menar HD att 
varken direkt eller indirekt uppsåt kan bevisas hos gärningsmannen, och det har inte heller för 
PB framstått som en praktiskt taget oundviklig följd att målsägande skulle avlida av hugget. 
Uppsåt kan dock, menar HD med referens till de tidigare nämnda målen NJA 2002 s. 449 och 
NJA  2004  s.  176,  ändå  föreligga;  det  avgörande  är  alltid  gärningsmannens  inställning  i 
gärningsögonblicket.  Med  hänvisning  till  NJA  1998  s.  86,  där  fråga  också  var  om  ett 
försöksbrott, menar HD att i den typ av fall som nu föreligger, där det är oklart hur sannolik 

139 NJA 2004 s. 176, s. 17 i referatet.
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följden  är  eller  vilken  inställning  gärningsmannen  rent  faktiskt  haft  till  denna,  måste 
angreppets art och den effekt som denna typ av angrepp generellt sett orsakar spela viss roll 
vid uppsåtsbedömningen.

HD menar dock att i en situation som den förevarande, när gärningsmannen är så ung som 15 
år, kan dessa mer generella bedömningsgrunder inte tillämpas. PB kan inte sägas ha uppnått 
den mognad och insikt som krävs för att hans handlande med någon slags säkerhet skulle vara 
ett tecken på likgiltighet inför en dödlig effekt. HD fastställer HovR:ns dom i fråga om ansvar 
för grov misshandel (BrB 3:6) och friar alltså PB från ansvar för försök till mord.

3.4.3.2 Analys

Förutom att HD:s dom bidrar med ytterligare en väsentlig bit i det nya uppsåtspusslet så tillför 
den också viktig kunskap om de speciella  hänsyn som behöver tas vid uppsåtsbedömning 
gällande unga lagöverträdare. 

HD anger  att  en gärnings  art  och dess  mer  generella  effekter  kan ges  viss  betydelse  vid 
bedömningen av en gärningsmans uppsåt  där detta  annars är  svårbedömt.  HD anför dock 
vidare  att  sådana  generella  slutsatser  måste  ges  minskad  betydelse  i  de  fall  där 
gärningsmannen är ung och inte kan antas ha samma erfarenheter och grad av mognad som en 
vuxen gärningsman.140 Innebörden av HD:s dom torde vara att uppsåtsbedömningen i mål som 
rör  mycket  unga  gärningsmän  måste  göras  till  viss  del  annorlunda  än  rörande  vuxna 
gärningsmän, då ungdomar generellt sett inte kan antas ha samma referensramar, insikter och 
kunskaper som vuxna kan förväntas besitta.141 Detta måste anses innebära att en handling, 
som när den utförs av en vuxen kan sägas manifestera likgiltighet inför en viss effekt, inte 
med  säkerhet  kan  sägas  innebära  detsamma  om  den  istället  utförs  av  en  mycket  ung 
gärningsman. HD friar därför i fråga om mordförsök i det aktuella fallet.

3.4.4 NJA 2004 s. 519

3.4.4.1 Referat

MH åtalas vid Ljungby TR för bokföringsbrott. MH har under ca. 6 månader bedrivit café- 
och spelverksamhet i en lokal i Ljungby. Omsättningen från caféverksamheten har uppgått till 
ca. 500 000 kr och omsättningen av spelverksamheten har under den aktuella tiden uppgått till 
ca. 2,8 MKR, vilken alltså inte bokförts. MH menar att någon bokföringsskyldighet inte ålegat 
honom då verksamheten i sin helhet bedrivits olagligen.

TR  menar  att  oavsett  om  spelverksamheten  varit  olaglig  eller  inte  så  föreligger 
bokföringsskyldighet, då det inte rör sig om sådan verksamhet som samhället helt tar avstånd 
ifrån,  som  exempelvis  narkotikahandel.  Åtalet  bifalls  därför  och  TR  dömer  MH  för 
bokföringsbrott (BrB 11:5) till fängelse 4 månader.

140 Hur detta resonemang skulle kunna tillämpas även på andra gärningsmän med konstaterad nedsatt mognad 
eller insikt, exempelvis personer med utvecklingsstörning eller någon form av lindrigare psykiatrisk diagnos, är 
oklart. Gärningsmannens psykiatriska status är en mycket viktig del i det s k Anna Lindh-målet, NJA 2004 s. 
702, se nedan.
141 Ytterligare  ett  fall  som behandlar  uppsåtsbedömning och unga  lagöverträdare  är  NJA 2009 s.  149,  som 
behandlas nedan under 3.4.8.
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MH  överklagar  domen  till  HovR,  som  gör  en  delvis  annan  bedömning  och  menar  att 
bokföringsskyldighet för olaglig verksamhet endast kan föreligga om den kan sägas utgöra en 
del i en i övrigt legal verksamhet. HovR menar att med hänsyn till spelverksamhetens mer 
omfattande omsättning den inte kan sägas utgöra en del av den legala caféverksamheten. Den 
skall därför inte vara bokföringspliktig. Åtalet ogillas.

Riksåklagaren överklagar domen.

HD konstaterar att varken bokföringslagen eller förarbetena ger något stöd för slutsatsen att 
olaglig  verksamhet  skulle  undantas  från kravet  på bokföring varför  bokföringsplikt  måste 
anses  vara  huvudregeln  vid  all  näringsverksamhet.  Även inom EG-rätten  behandlas  såväl 
legal som illegal verksamhet likvärdigt vad gäller skatte- och tullfrågor. HD konstaterar att i 
förevarande mål har inget undantag från bokföringsskyldigheten förelegat.

Vad gäller  MH:s  uppsåt  till  bokföringsbrott  anför  HD följande.  MH har  tidigare  bedrivit 
bokföringspliktig verksamhet. Han har i det aktuella fallet anlitat hjälp med bokföringen, men 
aktivt utelämnat spelverksamheten. MH uppger att han är medveten om att det generellt sett 
inte  föreligger  något  undantag  från  bokföringsskyldighet  för  olaglig  verksamhet.  HD 
konstaterar att MH, mot bakgrund av detta, måste anses ha varit åtminstone likgiltig inför om 
det förelåg bokföringsskyldighet för spelverksamheten eller inte.

HD dömer  MH för  bokföringsbrott  (BrB 11:5)  till  villkorlig  dom och samhällstjänst  120 
timmar. Det alternativa fängelsestraffet sätts till 4 månader.

3.4.4.2 Analys

Efter att underrätterna gjort sinsemellan olika bedömningar av straffbarhetsförutsättningarna 
konstaterar HD att ett brott, objektivt sett, är begånget. Vad gäller det subjektiva rekvisitet 
konstaterar HD följande. Gärningsmannen kan utifrån det som framkommit i målet i vart fall 
sägas ha agerat medvetet oaktsamt i förhållande till bestämmelserna om bokföringsskyldighet. 
HD gör  ovanstående  tolkning  bland annat  utifrån  det  faktum att  gärningsmannen tidigare 
bedrivit  bokföringspliktig  verksamhet,  och  också  utifrån  att  han  anlitat  extern  hjälp  med 
bokföringen  för  sin  rörelse,  exklusive  den  illegala  delen.  HD  menar  alltså  att  detta 
sammantaget ger vid handen att gärningsmannen i vart fall förfarit medvetet oaktsamt, men 
att det för att gärningsmannen skall kunna sägas ha uppsåt krävs att ytterligare förutsättningar 
är uppfyllda.

HD berör inte huruvida direkt eller indirekt uppsåt eventuellt skulle kunna vara för handen i 
målet utan koncentrerar sig på diskussionen av huruvida gärningsmannen kan sägas ha varit 
likgiltig eller inte. HD utgår från den definition som slogs fast i NJA 2004 s. 176, och menar 
att det som måste stå klart i det aktuella målet är huruvida existensen av bokföringsskyldighet 
har  utgjort  ett  för  gärningsmannen  relevant  skäl  att  avstå  från  sina  handlingar.  Efter  att 
kortfattat ha redogjort för de uppgifter som gärningsmannen lämnat konstaterar HD att dessa 
uppgifter  tyder  på  att  han  varit  helt  likgiltig  inför  en  eventuell  bokföringsskyldighet  för 
verksamheten. En rimlig tolkning av intentionerna bakom HD:s domskäl bör bli att det står 
klart för domstolen att förekomsten av bokföringsskyldighet inte kan sägas ha utgjort ett för 
gärningsmannen relevant skäl att avstå från sina handlingar. Han skall därför fällas till ansvar 
för bokföringsbrott. 
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3.4.5 NJA 2004 s. 702

3.4.5.1 Referat

MM åtalas vid Stockholms TR för mord på Sveriges dåvarande utrikesminister AL. MM har 
inne på ett varuhus attackerat AL och tillfogat henne ett antal knivhugg i buken och i bröstet 
med  en  s.k.  morakniv.  AL  avlider  av  sina  skador  dagen  efter  attacken.  MM  erkänner 
gärningen  men  förnekar  att  han  haft  uppsåt  att  döda.  TR konstaterar  att  något  motiv  till 
gärningen inte klarlagts genom utredningen.

TR  anför  vidare  att  varken  MM:s  uppgifter  om  en  inre  röst  som  styrde  honom  eller 
uppgifterna om att överfallet var en impulshandling framstår som trovärdiga. Knivhuggen var 
relativt  många  till  antalet  och  utdelades  med  stor  kraft  och  såväl  skadans  storlek  som 
placering tyder enligt TR på att knivhuggen utdelades i avsikt att döda, och vidare på att MM 
måste ha varit likgiltig inför risken att AL skulle avlida av skadorna hon ådrog sig. TR dömer 
MM för mord (BrB 3:1) till fängelse på livstid.

MM  överklagar  domen.  HovR  lägger  särskild  vikt  vid  kraften  och  målmedvetenheten  i 
knivöverfallet,  och  anser  det  mot  bakgrund  av  detta  klarlagt  att  MM  hade  i  vart  fall 
likgiltighetsuppsåt till effekten av sin handling. HovR fastställer TR:ns dom i ansvarsdelen 
och dömer MM för mord (BrB 3:1). MM överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild 
utskrivningsprövning enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

Både Riksåklagaren och MM överklagar domen till HD. HD konstaterar inledningsvis att de 
frågor som är uppe till behandling är om MM uppsåtligen berövat AL livet, om gärningen i så 
fall  är att  bedöma som mord eller  dråp, samt vilken påföljd som skall  dömas ut om MM 
befinns skyldig.

Vad gäller uppsåtet inleder HD med att konstatera att även personer som kan sägas lida av en 
psykisk störning kan begå uppsåtliga brott och att uppsåtsbedömningen skall göras på samma 
vis som när det gäller gärningsmän utan konstaterad psykisk störning. Därutöver, menar HD, 
är psykiska särdrag en sådan faktor som kan spela in i den individuella bedömning som vid en 
likgiltighetsprövning skall göras i fråga om varje gärningsmans inställning till effekterna av 
sitt brottsliga handlande.

HD konstaterar att angreppet på AL begicks uppsåtligen och att det rationella handlande som 
MM uppvisade efteråt styrker den tesen. Vad gäller den dödliga effekten av knivöverfallet 
uppger HD: 

”[MM] måste emellertid, även med den psykiska störning som får anses belagd, bedömas ha 
varit på det klara med den betydande risken för att knivhuggen skulle kunna träffa så illa att 
[AL] avled av sina skador. Det sätt angreppet skedde på visar att [MM] i vart fall måste bedömas 
ha varit likgiltig för huruvida denna effekt skulle förverkligas.”142

HD dömer MM för mord (BrB 3:1) till fängelse på livstid.

3.4.5.2 Analys

142 NJA 2004 s. 702, s. 18 i referatet.
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Målet  är  det  första  där  samtliga  tre  instanser  uttryckligen  använt  sig  av  ett 
likgiltighetsresonemang och också kommit till samma slutsats i ansvarsfrågan. Målet är vidare 
ett exempel på hur domstolarna, efter de domar som kom tidigare under 2004, resonerar när 
de  gör  likgiltighetsbedömningar.  Målet  ger  också  exempel  på  hur  argumentationen  kan 
byggas upp. Dessa faktorer gör att målet förtjänar sin plats i detta arbete, trots att målet i 
huvudsak  kom  att  handla  om  bevisvärdering  och  påföljdsfrågor  i  anledning  av 
gärningsmannens psykiska status.

TR menar att med hänsyn tagen till såväl knivhuggens antal som skadans placering, måste det 
stå klart att gärningsmannen varit i vart fall likgiltig för huruvida offret skulle avlida eller inte. 
HovR  för  ett  liknande  resonemang  och  menar  också  att  överfallet  har  drag  av 
målmedvetenhet, något som ytterligare visar på gärningsmannens likgiltighet inför befarade 
skador.

Det viktigaste i HD:s bedömning är att det slås fast att gärningsmannens psykiska särdrag är 
en  sådan  faktor  som  skall  ges  betydelse  vid  den  individuella  bedömningen  av 
gärningsmannens likgiltighet i ett visst fall. HD menar att oavsett sin psykiska status måste 
gärningsmannen, på grund av våldets art, i det nu aktuella fallet ha förstått den stora risk för 
att  offret  skulle  avlida.  Det  faktum  att  gärningsmannen  efter överfallet  handlat  mycket 
rationellt anför HD som ytterligare ett tecken på att gärningsmannen varit i vart fall likgiltig 
till den dödliga utgången. 

3.4.6 NJA 2005 s. 732

3.4.6.1 Referat

Danske  medborgaren  RP  åtalas  vid  Malmö  TR för  misshandel.  RP  är  busschaufför,  och 
bussen som han vid tillfället förde skulle precis lämna en hållplats när målsäganden, JK, kom 
ikapp bussen och knackade på den för att få komma ombord. Exakt hur detta sker är oklart, 
men TR anser det klarlagt att RP lämnade bussen och knuffade omkull JK så att denne föll 
och bröt underarmen.  RP medger  knuffen men bestrider att  han haft  uppsåt att  skada JK. 
Fråga är därför om RP hade uppsåt till JK:s skada.

TR konstaterar att det av utredningen varken kan anses visat att RP skulle ha knuffat omkull 
JK om han varit säker på att denne skulle skadas eller att han var likgiltig inför risken att JK 
skulle komma att skadas. TR dömer RP för ofredande (BrB 4:7) till 30 dagsböter (à 50 kr).

Åklagaren överklagade domen till HovR och yrkade nu i andra hand att RP i vart fall skulle 
dömas för det oaktsamma brottet vållande till kroppsskada.

HovR anser att det är klarlagt att den knuff som RP gav JK var kraftig, och att syftet med den 
snarare än att skada JK verkar ha varit att uttrycka sitt missnöje med dennes handlande. HovR 
menar att skadan som JK råkade ut för inte kan sägas vara en säker följd av knuffen, men att 
RP måste  ha  insett  risken  för  skadan och  varit  likgiltig  inför  den.  HovR dömer   RP för 
misshandel (BrB 3:5) till villkorlig dom och 100 dagsböter (à 50 kr).

Två ledamöter av HovR var skiljaktiga och ville döma RP för ofredande och vållande till 
kroppsskada. Detta med motiveringen att: ”Under alla omständigheter har RP:s beteende inte 
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varit sådant att man på grund därav, objektivt bedömt, kan utgå från att han varit likgiltig för 
följderna av sitt handlande.”143

RP överklagade domen till HD.

HD konstaterar, som tidigare instanser, att RP varken haft direkt eller indirekt uppsåt att skada 
JK,  och  att  det  för  att  likgiltighetsuppsåt  skall  kunna  vara  för  handen  krävs  att 
gärningsmannen insett risken för vilken effekt hans eller hennes handlande skulle kunna föra 
med sig.  ”Det är inte tillräckligt att en gärning innefattat ett otillåtet  risktagande, utan det 
måste ha varit fråga om ett medvetet risktagande i förhållande till effekten.”144

HD menar att  ingenting framkommit  i utredningen som visar på att RP skulle ha tagit  en 
otillåten  risk  i  förhållande  till  den  skada  som  JK  drabbades  av.  Några  särskilda 
omständigheter gällande RP:s insikter eller om JK:s benägenhet att skadas framkommer inte 
heller, varför HD menar att något sådant otillåtet risktagande i förhållande till den skada som 
uppstod inte kan bevisas gällande RP. Åtalet för misshandel kan därför inte bifallas.

HD dömer i stället RP för ofredande och vållande till kroppsskada (BrB 4:7 och 3:8) till 60 
dagsböter (à 50kr).

3.4.6.2 Analys

Uppsåtsbedömningen  är  målets  centrala  frågeställning  och  underrätterna  har,  sina  olika 
slutsatser  till  trots,  båda  använt  sig  av  en  likgiltighetsbedömning  i  enlighet  med  tidigare 
avgöranden i HD.

Det centrala i HD:s resonemang är att domstolen tydliggör att det (otillåtna) risktagande som 
gärningsmannen uppvisar inte kan vara ett otillåtet risktagande i största allmänhet: det måste 
vara ett otillåtet risktagande i förhållande till den avgränsade brottsliga effekten. HD menar att 
det i det aktuella fallet inte kan fastslås att gärningsmannen var likgiltig till den uppkomna 
brottsliga effekten (skadan) och han kan därför inte fällas till ansvar för misshandelsbrott.

3.4.7 NJA 2006 s. 103

3.4.7.1 Referat

LGA, LPA och JA åtalas  vid  Mariestads  TR för  att  på  olika  sätt  ha  deltagit  i  brottsliga 
handlingar där en stor summa pengar stulits och sedan tvättats i ett bilköp. Referatet från HD 
gäller åtalet mot JA för penninghäleri och urkundsförfalskning.

I  samband  med  ovan  nämnda  bilköp  har  JA  medverkat  på  så  sätt  att  hon  skrivit 
överlåtelsehandlingen  till  bilregistret  i  sin  mors  namn  och  också  undertecknat  den  med 
moderns namn. Detta har, enligt åklagaren, inneburit fara i bevishänseende och gjorts med 
syfte att dölja pengarnas ursprung.

143 NJA 2005 s. 732, s. 3 i referatet.
144 NJA 2005 s. 732, s. 4 i referatet.
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TR menar att omständigheterna kring bilköpet kan tala för att JA känt till att köpet skulle ske 
med stulna medel, men att det inte kan anses styrkt att JA medverkat på ett sådant sätt till att 
dölja  att  pengarna  kom från  brottslig  verksamhet  att  det  kan  anses  straffbart.  Vad gäller 
urkundsförfalskningen finns i TR ingen bevisning som vederlägger JA:s uppgifter om att hon 
hade sin mors tillstånd att underteckna överlåtelsehandlingen i dennes namn. TR ogillar därför 
åtalet mot JA i dess helhet.

Åklagaren överklagar domen till HovR.

HovR gör en annan bedömning än TR och menar att det framstår som osannolikt att JA inte 
skulle ha förstått att pengarna som bilen betalades med kom från brottslig verksamhet. Hon 
har haft uppsåt till att dölja pengarnas ursprung och hennes medverkan har inneburit fara i 
bevishänseende.  Vad  gäller  namnteckningen  fäster  HovR,  efter  att  viss  ny  bevisning 
förebringats i HovR, ingen tilltro till uppgifterna om att JA fått tillåtelse av sin mor att skriva 
under  överlåtelsehandlingen  i  moderns  namn,  och  JA  skall  därför  dömas  för 
urkundsförfalskning.  HovR  dömer  därmed  JA  för  penninghäleri  och  urkundsförfalskning 
(BrB 9:6a och 14:1) till fängelse 3 månader.

JA överklagade domen till HD och yrkade ändring i såväl ansvars- som påföljdsdelen.

Gällande åtalet för urkundsförfalskning framför HD följande. JA uppger att hon, genom vad 
LPA berättade för henne om telefonsamtalet med hennes mor, trodde att hon hade samtycke 
från modern att skriva under överlåtelsehandlingen. Detta visade sig inte stämma, men HD 
fastslår att det fråntar JA det uppsåt som krävs för urkundsförfalskning. Åtalet skall därför 
avvisas i den delen.

Vidare,  gällande  penninghäleriet,  framför  HD att  även om transaktioner  av mer vardaglig 
karaktär inte kan anses vara ägnade att dölja brott på det vis som paragrafen om penninghäleri 
avser, och trots att bestämmelsen skall tillämpas med restriktivitet, måste en transaktion av det 
nu  aktuella  slaget,  när  155  000  kr  i  stulna  kontanter  byter  ägare,  vara  att  anse  som 
penninghäleri.  JA  har  främjat  transaktionens  genomförande  och  kan  därför  dömas  för 
penninghäleri. Gällande hennes uppsåt till att kontanterna var stulna menar HD att det inte 
krävs att JA har faktisk visshet om att så var fallet. Domstolen menar att det hon vet om LPA, 
med vilken hon vid tidpunkten har levt tillsammans med i två år, och dennes ekonomiska 
förehavanden och levnadssätt i övrigt är tillräckligt  för att visa att hon måste ha insett att 
kontanterna  var  stulna.  Vid  förhandlingen  medger  JA  dessutom  att  hon  sett  kontanterna 
räknas upp vid köpet.

För ansvar för penninghäleri krävs också att JA har uppsåt att dölja kontanternas ursprung, 
alltså att hon har ett s k överskjutande uppsåt. Normalt sett innebär överskjutande uppsåt att 
gärningsmannen måste  ha ett  syfte  med sin gärning,  nämligen att  aktivt  dölja exempelvis 
pengarnas  ursprung.  HD  menar  dock  att  det  är  möjligt  att  använda  vilken  som  av 
uppsåtsformerna,  m.a.o.  även  likgiltighetsuppsåt,  för  att  täcka  in  möjligheten  att 
gärningsmannen inte har det uttalade syftet själv men i stället  verkar för att uppfylla någon 
annans syfte att dölja. HD uttalar att JA, när hon undertecknade överlåtelsehandlingen i sin 
mors namn, var medveten om att syftet med denna handling var att dölja pengarnas ursprung.
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HD dömer JA för penninghäleri (BrB 9:6a) och förordnar att en tidigare utdömd skyddstillsyn 
skall avse även detta brott.

3.4.7.2 Analys

Underrätterna för inga utvecklade resonemang om gärningsmannens uppsåt i målet. Intressant 
för detta arbete är därför först det som sägs i HD. 

Gällande penninghäleriet anför HD, som sagts ovan, att det överskjutande uppsåt som krävs 
(uppsåt att dölja pengarnas ursprung) i detta fall kan  utgöras av vilken form (av uppsåt) som 
helst.  Domstolen  slår  här  alltså  fast  att  likgiltighetsuppsåt  är  nog  för  att  konstituera 
överskjutande uppsåt när det gäller  att  bistå  någon annan, som i sin tur har överskjutande 
uppsåt med sina handlingar att dölja pengarnas ursprung. Detta är det mest centrala uttalandet 
i  domen  när  det  gäller  uppsåtsbedömningar.  Härigenom  utvecklas  ytterligare  hur 
likgiltighetsuppsåtet skall tillämpas vid olika typer av brott och i olika situationer.

3.4.8 NJA 2009 s. 149

3.4.8.1 Referat

TK och RA, båda 15 år vid gärningstillfället, åtalas vid Borås TR för bland annat mordbrand. 
Åklagaren menar att TK och RA gemensamt och i samförstånd, med hjälp av två raketer och 
ett tomtebloss, har tänt eld på en skola.

TR behandlar först frågan om huruvida RA kan sägas ha medverkat till gärningen. Domstolen 
menar efter diskussion om vad han bidragit med i händelseförloppet att han och TK utfört 
gärningen  tillsammans  och  i  samförstånd.  Vad  gäller  uppsåtsbedömningen  menar  TR  att 
ingenting talar för att pojkarna haft direkt uppsåt att faktiskt bränna ner skolan, men att en 
bedömning  måste  göras  av  om  gärningsmännen  haft  likgiltighetsuppsåt.  Med  hänsyn  till 
pojkarnas ålder och till de andra ”upptåg” [uttryck använt av TR i domskälen] som pojkarna 
ägnat sig åt menar TR att det måste anses klarlagt att det för såväl TK som RA måste ha 
framstått  som  begripligt  att  det  förelegat  en  väsentlig  risk  för  brand  och  att  de,  när 
tomteblosset kastades in genom fönstret på byggnaden, måste ha varit likgiltiga för följderna. 
För mordbrand stadgas som minimistraff fängelse två år.

TR dömer för bland annat mordbrand (BrB 13:1) TK till ungdomstjänst 130 timmar och RA, 
som motsatt sig ungdomstjänst, till villkorlig dom och 90 dagsböter à 50 kronor.

TK och RA överklagar domen i den del som gäller ansvar för mordbrand. HovR fastställer 
domen från TR gällande såväl brottsrubricering som påföljd.

TK och RA överklagar återigen domen i den del som gäller mordbrand. HD tar upp målet och 
inleder med att göra samma bedömning som underinstanserna, nämligen att RA medverkat på 
ett sådant sätt att han är att se som gärningsman. I uppsåtsfrågan gör HD bedömningen att det 
genom pojkarnas handlande är klarlagt att de var likgiltiga inför att det uppstod skador på den 
aktuella byggnaden. Det kan dock utifrån omständigheterna inte med säkerhet sägas att de var 
likgiltiga till att det skulle börja brinna okontrollerat på ett sådant sätt som krävs för att ett 
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brott skall rubriceras som mordbrand. HD gör här en bedömning utifrån de åtalades ålder vid 
gärningstillfället.

Med ändring av HovR:s dom ogillar HD åtalet för mordbrand och bestämmer påföljden för 
skadegörelse  (BrB 12:1) till   30 dagsböter à 50 kronor för TK och till 90 dagsböter à 50 
kronor för RA. 

3.4.8.2 Analys

TR utgår i sin uppsåtsbedömning från att det för pojkarna ”framstått som begripligt att det 
förelegat en väsentlig risk för eldsättning” och att detta faktum inte var något de brydde sig 
om  när  de  utförde  gärningarna.  Att  pojkarna  i  efterhand  blivit  rädda  och  vidtagit  vissa 
åtgärder för att hindra branden spelar enligt TR ingen avgörande roll för bedömningen.145 TR 
gör  ingen  uttalad  jämförelse  med  omständigheterna  i  NJA  2004  s.  479,  och  uttalar  inte 
uttryckligen att gärningsmännens ålder spelat någon avgörande roll vid uppsåtsbedömningen.

HovR gör en mycket kort, närmast summarisk, prövning av uppsåtet och använder sig därvid 
av den fastlagda modellen för likgiltighetsuppsåt.146 Några ytterligare faktorer berörs inte av 
domstolen. 

Först i HD berörs att det som måste täckas av uppsåt när det rör mordbrand är dels själva 
anläggandet av elden, dels också risken för omfattande egendomsskador. HD konstaterar att 
något direkt uppsåt att anlägga brand inte kan bevisas hos någon av gärningsmännen. I en 
bedömning av huruvida gärningsmännen haft ett likgiltighetsuppsåt som motsvarar den första 
delen av mordbrandsstadgandet beaktar HD gärningsmännens ålder, och slår fast att oavsett 
om de kan sägas ha varit likgiltiga inför risken för förstörelse och brand i allmänhet har de 
inte  varit  likgiltiga  till  risken för  okontrollerad  brand så som det  krävs för  att  uppsåt  till 
mordbrand skall anses klarlagt. Efter att detta avgjorts menar HD att det saknas anledning att 
bedöma uppsåtet gällande mordbrandsstadgandets andra del, nämligen risken för omfattande 
skador på egendom. 

Slutligen kan konstateras att, oavsett att HD inte i målet redovisar exakt hur resonemanget är 
uppbyggt  gällande  gärningsmännens  ålder  i  förhållande  till  uppsåtsbedömningen,  ändock 
måste avgörandet sägas bekräfta och stärka de resonemang som fördes i NJA 2004 s. 479, 
gällande att gärningsmannens ålder måste ges viss betydelse vid mer generella bedömningar 
av  vad  han  eller  hon  uppfattat  och  förstått  om  exempelvis  risker.  Den  kortfattade 
utformningen till trots måste detta sägas vara det aktuella rättsfallets centrala del.147 

3.4.9 Analys av domarna under 3.4.1-8 i ett större perspektiv

145 Citatet från TR:s domskäl i NJA 2009 s. 149, s. 4 i referatet.
146 Med fastlagd modell menar jag de uttalanden som HD gjorde i NJA 2002 s. 449 och NJA 2004 s. 176 och 
som tillsammans går ut på att uppsåtsbedömningen utförs i två steg. För det första, att det finns en effekt av 
gärningen som framstår som uppgående till en viss sannolikhet och för det andra att denna risk inte utgjorde ett 
för gärningsmannen relevant skäl att avstå från handlingen.
147 Centrala del när det gäller uppsåtsbedömning, skall sägas. Rättsfallet innehåller bland annat också omfattande 
resonemang angående flera gärningsmän och medverkan. Detta lämnas dock här, med hänvisning till arbetets 
avgränsning, utan behandling.
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Efter  att  HD  genom  NJA  2002  s.  449  och  NJA  2004  s.  176  klargjort  att  det  nu  var 
likgiltighetsuppsåt som skulle ses som gränsdragningskriteriet gällande bedömningen av vad 
som är  att  se  som uppsåtets  nedre  gräns  i  svensk  straffrätt  har  relativt  många  fall  som 
behandlar just detta avgjorts av domstolen.  En värdefull  konsekvens av dessa domar,  som 
refereras ovan, är att de alla på olika sätt bidragit till att ytterligare definiera vad det är HD 
avser med likgiltighetsuppsåtet och hur domstolen anser att detta skall förstås och tillämpas. 

De tydliggörande och utvecklande slutsatser som framkommit ur de mål som HD behandlat 
efter NJA 2002 s. 449 och 2004 s. 176 och som refererats ovan kan delas in i tre grupper 
utifrån vad de behandlar. Dessa tre grupper är (1) utveckling av tillämpningen generellt, (2) 
bedömningen av uppsåt hos mycket unga gärningsmän och (3) tydligare definitioner av vad 
som ska bedömas.

Gällande den generella tillämpningen av likgiltighetsuppsåtet måste först konstateras att de 
åtta mål som avgjorts (inklusive NJA 2002 s. 449 och 2004 s.176) behandlar misshandel i 
fyra fall samt mord, bokföringsbrott, penninghäleri och mordbrand i ett mål vardera. Detta 
skiljer  sig  från  tidigare  uppsåtsmål  som behandlats  av  HD,  vilka  nästan  uteslutande  rört 
uppsåtliga kroppsskador eller uppsåtligt dödande. Anledningen till detta kan bara spekuleras i, 
men det kommer att något beröras i avsnitt 4. De aktuella domarna visar att underrätterna 
successivt har övergått till att använda begreppet likgiltighetsuppsåt och tillämpa de kriterier 
som  angivits  av  HD.  Vad  som  kan  utläsas  av  domarna  i  HD  gällande  den  generella 
tillämpningen är dels att det i oklara fall av fysiska angrepp skall ges betydelse hur angrepp av 
den aktuella arten generellt sett utfaller, så exempelvis vilka skador som typiskt sett uppstår 
vid en viss typ av våld. Resonemangen har framförts av HD i mål rörande våld mot person 
men de bör gå att  tillämpa även gällande exempelvis  mordbrand eller  liknande gärningar. 
Slutligen,  gällande  generell  tillämpning,  har HD konstaterat  att  likgiltighetsuppsåtet  duger 
som överskjutande uppsåt  när  sådant  krävs.  Detta  kan vara  aktuellt  i  fall  där  en likgiltig 
gärningsman på något vis bistår en annan gärningsman med att uppfylla dennes överskjutande 
tillägnelse-  eller  döljandeuppsåt  och  den  likgiltige  samtidigt  förstår  att  det  är  detta 
(överskjutande) uppsåt som den andra gärningsmannen har.

Rörande uppsåtsbedömningen hos mycket unga gärningsmän skall först konstateras att i de 
två mål som avgjorts med underåriga gärningsmän har de tre gärningsmännen samtliga varit 
mycket unga, lite drygt 15 år gamla, vid brottens genomförande. Några slutsatser om hur HD 
skulle  resonera  när  gärningsmännen  är  äldre  men  fortfarande  inte  myndiga  kan  alltså 
svårligen dras på denna grund. Det HD anför i anledning av dessa unga gärningsmän är att det 
inte kan tas för säkert att de, på grund av sin ringa ålder, har uppnått samma grad av mognad 
och mer allmänna kunskaper och insikter som en vuxen gärningsman kan förväntas besitta. 
Detta  kan  spela  in  exempelvis  när  det  gäller  att  bedöma mer  långtgående  eller  abstrakta 
konsekvenser  av  ett  visst  handlande.  Därav,  menar  HD,  kan  inte  samma  slutsatser  dras 
gällande  mycket  unga  gärningsmän  som  gällande  vuxna  rörande  vad  en  viss  gärning 
manifesterar, exempelvis i form av gärningsmannens likgiltighet inför en konsekvens. 

Slutligen,  gällande  vad som ska ges betydelse och bedömas när likgiltighetsuppsåtet  skall 
prövas har HD i de refererade målen framfört följande. Det allra mest grundläggande och det 
som  på  så  vis  är  tänkt  att  skilja  likgiltighetsuppsåtet  från  det  eventuella  uppsåtet  med 
hypotetiskt prov (och den kritik som detta mötte) är att bedömningen av likgiltighet inte skall 
vara  en  bedömning  av  gärningsmannens  likgiltiga  inställning  i  allmänhet  utan  en  strikt 
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bedömning  av  gärningsmannens  likgiltighet  gällande  den  brottsliga  effekten  (eller 
handlingen)  och otillåtna  risktagande  i  det  specifika  fallet.  Detta  är  själva kärnan i  HD:s 
argumentation för en förändrad uppsåtsbedömning och det som är syftet med förändringen av 
bedömningen. Att detta dock inte är något som är alldeles enkelt att genomföra, varken på ett 
processrättsligt eller psykologiskt plan, diskuteras nedan i avsnitt 4.

Vidare menar  HD att  skadans art är  en sådan faktor som kan vägas in i  bedömningen av 
gärningsmannens inställning, liksom hur denne agerat i anslutning till gärningen. Det som i 
ett mål berörts specifikt är hur gärningsmannen agerat en liten tid efter ett våldsdåd (rationellt, 
lugnt)  men  även  andra  bedömningar  av  hur  gärningsmannen  agerat  annat  än  när  brottet 
begåtts bör kunna göras för att visa på likgiltighet. Exakt var HD menar att gränsen går mot 
att  en  handling  framstår  som överlagd  och  planerad  fastställs  inte  men  kan vara  mycket 
intressant  att  undersöka  i  relation  till  andra  mål  som  avgjorts  och  där  gärningsmannen 
bedömts  ha  handlat  just  överlagt.  Slutligen  skall  också  framhållas  att  HD  uttalat  att  en 
gärningsmans psykiska särdrag skall tillåtas få betydelse i bedömningen av huruvida denne 
varit likgiltig eller inte i ett specifikt fall. Paralleller kan rimligtvis dras till de bedömningar 
som HD  gjort  gällande  likgiltighetsbedömningar  av  unga  gärningsmän  och  att  dessa  två 
parametrar  ges  betydelse  visar  återigen  på  att  rättstillämparna  önskar  en  mer  individuell 
bedömning av gärningsmannens inställning i det specifika fallet.

Även om 2000-talets HD-domar inte exakt har mejslat fram en tydligt definierad gräns mellan 
uppsåt och oaktsamhet, eller för den delen tydligt tagit ställning till var denna gräns skall gå, 
har de slagit fast några saker, framförallt gällande terminologin. Dessa behandlas vidare under 
i avsnitt 4.

4 Analys. Historisk och framtida utveckling.

För  att  kunna  återknyta  till  och  besvara  såväl  frågeställningen  som  syftet  i  inledningen 
kommer analysen i det förevarande avsnittet att delas upp i tre delar. Efter att de refererade 
rättsfallen och den utveckling de speglar har analyserats på ett mer övergripande plan än vad 
som hittills har gjorts, kommer analys och tankar kring den förväntade fortsatta utvecklingen 
att presenteras.

4.1 En övergripande analys

Analys av de refererade rättsfallen och den utveckling som de speglar kan inte ske avskilt från 
den aktiva utveckling som samtidigt bedrivits i doktrinen; en del av denna, främst i form av 
tidskriftsartiklar, kommer därför att redogöras för här.

Först kan konstateras att de idéer om ett reglerat uppsåtskrav som delvis presenterades redan i 
SOU 1923:9 inte ledde till lagstiftning. Att detta, liksom att en tydlig definition av vad uppsåt 
och oaktsamhet innebär och var gränsen dem emellan går, inte infördes i BrB ingående har 
påverkat hela den moderna svenska straffrätten. Även om också lagregler leder till materiella 
tolkningsfrågor  och  –problem skulle  de  med  all  säkerhet  ha  varit  mindre  än  de  som det 
oreglerade området idag ger upphov till.
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I samband med införandet av BrB, men också i och med RÅ:s öppna ifrågasättande av det 
eventuella uppsåtet med hypotetiskt prov i NJA 1959 s. 63, fanns alla möjligheter för HD att 
frångå de redan då hårt kritiserade bedömningsgrunderna för uppsåtets nedre gräns. Att så inte 
skedde,  varken genom praxis eller  lagstiftning,  berodde kanske på att  det  för den relativt 
konservativa disciplinen var lite för tidigt. Detta kan sägas visa sig genom att det inte heller 
genomfördes några förändringar i samband med NJA 1980 s. 514 när RÅ återigen framför 
kritik mot det eventuella uppsåtet.

Som kommenterats ovan under 3.2.7 har HD redan före 2000-talets domar i några fall använt 
sig av begreppet likgiltighet i straffrättsliga avgöranden. Något belägg för att detta redan då är 
att  se  som en  ny  uppsåtsform är  svåra  att  finna  i  dessa  tidigare  domar,  och  efter  HD:s 
uttalande i NJA 1996 s. 93 fanns inte längre några tvivel om att begreppet likgiltighet var 
integrerat  med det eventuella  uppsåtet  med hypotetiskt  prov.  Att  HD trots  detta  uttalande 
väljer att benämna den nya uppsåtsformen likgiltighetsuppsåt kan väcka frågor när syftet är att 
distansiera sig från de tidigare gjorda bedömningarna med det hypotetiska provet. Dock bör 
inte alltför stor vikt läggas vid termerna som sådana, utan i stället vid att tydligt definiera hur 
de skall användas i det särskilda fallet.

4.1.1 Den tredje uppsåtsformen

Efter  NJA 2002 s.  449,  och efter  de ovan nämnda artiklarna,  var förväntningarna  på och 
förhoppningarna om ett  nytt  avgörande från HD gällande uppsåtets  nedre gräns höga. Att 
detta mål (som blev NJA 2004 s. 176) var ett s k HIV-mål var, om inte förväntat, så i vart fall 
inte förvånande. Dessa mål hade under ett antal år behandlats i domstolarna just utifrån frågan 
om uppsåt; uppsåt till spridande av smitta men också uppsåt till sjukdom eller död hos den 
som (riskerat att) smittas.148 

Den utformning som HD gav domskälen har, vid sidan av att domen var väntad och behövd, 
med största säkerhet bidragit till dess genomslagskraft. Domskälen är mycket omfattande och 
skrivna mer som en lärobok i straffrättens allmänna del än som  enbart domskäl från HD. 
Många författare inom doktrinen menar att det var först nu som det framgick vad (majoriteten 
i) HD avsett med NJA 2002 s. 449 avgörande. Ett antal av dessa åsikter skall redovisas här. 

Asp har i en rättsfallskommentar på ett utförligt sätt gått igenom HD:s argumentation i NJA 
2004 s. 176 och konstaterar att den aktuella domen på ett helt annat sätt än NJA 2002 s. 449 
har till  syfte  att  verkligen förklara  var gränsen mellan uppsåt och oaktsamhet  skall  dras i 
svensk rätt.149 Asp menar, gällande uppsåt mer allmänt, att domstolens domskäl måste tolkas 
som att om gärningsmannen har praktisk visshet om en viss omständighet eller en viss följd, 
så har han uppsåt.  Praktisk visshet  skall  dock inte,  fortsätter  Asp,  anses vara ett  krav för 
uppsåt,  utan uppsåt kan föreligga även vid lägre nivåer  av insikt  om gärningsmannen har 
direkt eller indirekt uppsåt.  Asp menar att avgörande alltså är  gärningsmannens inställning, 
också i de fall där den tredje formen av uppsåt är den aktuella. Vad gäller den tredje formen 
av  uppsåt  menar  Asp att  sannolikheten,  så  som  gärningsmannen  uppfattar  den  vid 

148 För en mer omfattande redogörelse för s k HIV-mål, se dels SOU 1996:185 I, s. 141ff och dels Träskman 
1993. För en redogörelse av HIV-mål i Finland och en allmän redogörelse för den lagreglering av uppsåtet som 
relativt nyligen genomförts i Finland, se Matikkala.
149 Asp 2004/2005.
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gärningstillfället,  är  av stor betydelse  för uppsåtsbedömningen och måste  anses utgöra ett 
centralt bevisfaktum.

Vidare menar Asp, att trots att resultatet vid en likgiltighetsbedömning inte skiljer sig särskilt 
mycket från det resultat som kommer av det hypotetiska provet så måste det ändå anses finnas 
skillnader mellan bedömningsformerna; de skillnaderna ligger i perspektivet. En bedömning i 
enlighet  med  likgiltighetsuppsåtets  kriterier  tar  på  ett  mycket  tydligare  sätt  fasta  på 
gärningsmannen  i gärningsögonblicket än vad en bedömning utifrån det hypotetiska provet 
gör, något som i ljuset av den kritik som riktats mot det hypotetiska provet måste anses vara 
mycket betydelsefullt.

Slutligen  konstaterar  Asp att  den  nu  viktigaste  frågan,  för  såväl  domstolarna  som 
rättsvetenskapen, blir att försöka fastställa vid vilka förhållanden som uppsåtsbedömningen 
avviker  från  sannolikhetsbedömningen.  Det  rör  sig  alltså  om  mål  där  det  trots  en  hög 
sannolikhet för en viss omständighet eller risk inte föreligger uppsåt, respektive, när det trots 
en låg sannolikhet för en viss omständighet eller risk faktiskt föreligger uppsåt.  Asp, liksom 
senare  Ulväng,  använder  sig  av  uttrycket  ”diskrepansfaktorer”  för  att  beskriva  dessa 
förhållanden.150

I en artikel anför Ulväng att begreppet likgiltighet kan sägas betyda två olika saker.151  Ulväng 
uttrycker  det  som att  likgiltighet,  något  grovhugget,  dels  kan  vara  en  persons  allmänna 
hållning, dels  en  inställning eller  attityd i  ett  specifikt  fall.  Det  som  skiljer 
likgiltighetsbedömningen  från  prövningen  med  det  hypotetiska  provet  är  vad  av  det 
ovanstående som är relevant; nämligen gärningsmannens inställning eller attityd i det enskilda 
fallet.  Vilken  allmän  hållning  till  livet  eller  till  att  exempelvis  skada  andra  som 
gärningsmannen har är därmed inte relevant för bedömningen av huruvida han hade uppsåt 
eller inte i det enskilda fallet. Diskussionen om bevisningen i dessa fall återkommer nedan.

Det  är  alltså  inte  att  definiera  vad  likgiltighetsuppsåtet  är  som  är  det  riktigt  besvärliga. 
Problemet  ligger främst  i  att  förstå vad denna likgiltighet  i  ett  specifikt  fall  betyder,  men 
också att avgöra hur och med vad denna inställning skall bevisas hos gärningsmannen.

Rung har, med utgångspunkt i dels NJA 2002 s. 449 och NJA 2004 s. 176, dels också i NJA 
2004 s. 479, lagt fram en teori med slutsatsen att det enda HD:s avgöranden har fört med sig 
är en ändrad terminologi gällande uppsåt.152 Artikeln är inte helt lättfattlig, men Rung baserar 
sina antaganden på att man, enligt honom, inte kan göra någon skillnad mellan likgiltighet 
inför  en  risk  och  likgiltighet  inför  en  effekt  eller  omständighet.  Rung menar  att  en 
gärningsman inte  kan sägas  vara likgiltig  enbart inför  en viss  risk för  en effekt,  utan att 
samtidigt vara likgiltig inför effekten. 

Detta innebär, menar han, att HD genom att slå fast att uppsåt visst kan föreligga även vid 
låga risknivåer har raderat ut behovet av den medvetna oaktsamheten, och på så vis avsevärt 
sänkt gränsen för vad som är att anse som ett uppsåtligt brott. En åsikt som motsvarar den 

150 Asp 2004/2005, s. 392 och Ulväng  2005, s. 8.
151 Ulväng 2005, s. 1-17. Denna uppdelning har dock inget att göra med uppdelningen mellan likgiltighet inför en 
risk, som måste sägas vara definitionen av medveten oaktsamhet, och likgiltighet inför en effekt eller en 
omständighet, som är den likgiltighet som är aktuell i uppsåtsbedömningar, som också kan göras.
152 Rung, s. 254-258.
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Rung framför gällande likgiltighet inför risk respektive effekt kan inte återfinnas bland andra 
författare inom doktrinen, med detta dock inte sagt, med full säkerhet, att den inte existerar.153

Rung ifrågasätter  vidare  de  kriterier  som enligt  HD skulle  kunna ligga  till  grund för  en 
bevisvärdering rörande gärningsmannens likgiltighet. Han menar att dessa kriterier inbjuder 
till  en slentrianmässig bedömning av gärningsmannens karaktär, likt den som gjordes med 
hjälp  av  det  hypotetiska  provet  och  även  inbjuder  till  att  domstolen  gör  skönsmässiga 
bedömningar.154 

Det ovan anförda resonemanget får antas utgöra en av anledningarna till att  Rung anser att 
likgiltighetsuppsåtet inte tillför något nytt till den svenska uppsåtsbedömningen, annat än en 
ny terminologi.

Ulväng anför i en relativt ny artikel ståndpunkten att införandet av likgiltighetsuppsåtet inte i 
sak  innebar  någon  ny  gränsdragning  mellan  uppsåt  och  oaktsamhet.155 Resultatet,  menar 
Ulväng, är snarare att de kriterier som domstolarna använder i sin bedömning har förändrats, 
möjligtvis också att kraven på vad som utgör uppsåt ställs något högre än tidigare.

Av de mål som refererats i detta arbete har samtliga mål före NJA 2004 s. 176 rört uppsåt till 
död eller kroppsskada. Därefter har bilden blivit mer diversifierad och omfattar även andra 
typer  av brott.  En tentativt  förklaring till  detta  skulle  kunna vara att  uppsåtsbedömningar 
rörande brott mot person är svårast att utföra på ett sådant sätt att de ger ett positivt utfall på 
det hypotetiska provet. De har därför i högre grad prövats av HD, medan mål som rör andra 
typer  av brott  kanske i  högre grad har  setts  som självklart  uppsåtliga  och utan behov av 
prövning i högsta instans. Att uppsåtsbedömningar i fråga om nya typer av brott nu når HD 
skulle  därför  i  sig  kunna  vara  ett  tecken  på  att  den  bedömning  som görs  med  hjälp  av 
likgiltighetsbegreppet är lite hårdare än den som gjordes med hjälp av det hypotetiska provet. 
Om denna tendens kvarstår när likgiltighetsuppsåtet har blivit mer etablerat återstår att se.

4.1.2 Bevisvärdering

En del av diskussionen efter HD:s avgöranden har handlat om hur likgiltighetsuppsåtet skall 
kunna  bevisas.  Också  en  del  av  den  kritik  som  riktats  mot  HD:s  avgöranden  och  mot 
uppsåtsformen har rört just bevisfrågor.

Ovan har berörts de kriterier som kan användas vid bedömning av uppsåt och som angavs av 
HD  redan  i  NJA  2002  s.  449.  Dessa  kriterier,  menar  HD,  kan  användas  som stöd  och 
utgångspunkt, men måste användas med ”försiktighet och urskiljning”. De kan inte tillåtas 
träda i stället för en individuell bedömning i varje enskilt fall. Denna friskrivning kommer sig 
gissningsvis av att HD inte ville riskera att kriterierna användes på ett sätt som skulle kunna 
föra tankarna till  de bedömningar som gjorts med hjälp av det hårt kritiserade hypotetiska 
provet,  framförallt  när  det  gäller  bedömningar  som är  till  för  att  klargöra  uppsåt  hos  en 

153 För en delvis annan syn gällande vad det innebär att uppsåt kan visas även vid låga risknivåer, se Ulväng 
2008, s. 642-668 med hänvisningar till Jareborg, 1969, s. 314 ff. Diskussionen återkommer nedan.
154 Kriterierna fastslogs av HD i NJA 2004 s. 176, på sidan 17 i referatet, enligt följande: ”Av avgörandet [NJA 
2002  s.  449]  får  således  anses  framgå  bl.a.  […] att  hänsynslöst  beteende,  upprörd  sinnesstämning  och 
gärningsmannens intresse i gärningen är omständigheter som kan göra att uppsåt får anses föreligga även om det 
inte förelåg en mycket hög sannolikhet […].”
155 Ulväng 2008, s. 642-668.
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gärningsman trots att sannolikheten för effektens inträde är låg. Om förutsättningarna är de 
motsatta,  att  det  som  ska  visas  är  att  gärningsmannen  inte  har  haft  uppsåt  trots  att 
sannolikheten är hög, bör användandet av vissa i förväg specificerade kriterier knappast möta 
samma grad av motstånd.

Ulväng resonerar kring bevisning, av likgiltighet i allmänhet och av de  diskrepansfaktorer 
som kan användas vid uppsåtsbedömningar i synnerhet.156 Han menar,  med hänsyn till  att 
några lägre beviskrav för de subjektiva faktorerna än för de objektiva faktorerna inte kan 
accepteras, att diskussionen gällande bedömningen av uppsåt och bevisningen om detsamma 
inte på något vis är uttömd i och med HD:s domskäl utan måste fortsätta.

Främst framför Ulväng fyra stycken diskrepansfaktorer som kan användas för att bidra till att 
visa på en gärningsmans likgiltighet.157 Dessa är nära kopplade till varandra och inte alltid så 
enkla  att  skilja åt,  men består i huvudsak av att  (1) gärningsmannen genom sitt  beteende 
manifesterar  hänsynslöshet,  (2) gärningsmannen varit  mycket  upprörd eller  på annat sätt  i 
affekt,  (3)  gärningsmannen  avstår  från  att,  när  möjlighet  fanns,  vidta  någon  form  av 
säkerhetsåtgärder för att förhindra en viss följd av sitt handlande samt (4) gärningsmannen har 
någon form av intresse i saken.

Angående gärningsmannens eventuella hänsynslösa beteende menar Ulväng, med hänvisning 
både till HD och till  Asp, att om gärningsmannen genom sitt handlande visar på överdrivet 
och  medvetet  risktagande  och  hänsynslöshet  kan  detta  vara  en  parameter  som  visar  på 
likgiltighet, trots att sannolikheten för den aktuella följden är låg. Denna slutsats kan sägas 
gälla särskilt allvarliga följder, och Ulväng exemplifierar med att någon sticker ner en annan 
med kniv. Att  gärningsmannen i det  läget är likgiltig  för skador och smärta  framstår  som 
tämligen klart, medan bedömningen gällande en eventuell dödlig följd är mycket mer intrikat. 
I  bedömningen av huruvida gärningsmannen varit  likgiltig till  den dödliga följden kan ett 
särskilt hänsynslöst beteende (hänsynslöst även för att vara exempelvis knivvåld, alltså) vara 
en parameter att väga in.

Ulväng framhåller,  angående  att  gärningsmannen  vid  händelsen  varit  upprörd,  att  detta 
faktum skulle kunna tala inte bara för att gärningsmannen var likgiltig utan också för att han 
inte var det. HD anger upprördhet som en av de parametrar man skulle kunna använda sig av i 
bedömningen  av  likgiltighet.  Domstolen  menade  att  om  man  agerar  i  affekt  så  är  inte 
gärningens följd ett relevant faktum som utgör ett skäl att avstå från handlingen. Det Ulväng 
menar är, å andra sidan, att en av de konsekvenser som kommer av upprörd sinnesstämning är 
just  den att  man inte tänker efter  innan man handlar.  Att då säga att  den som är upprörd 
manifesterar sin likgiltighet genom sitt handlande skulle kunna leda till felaktiga slutsatser. 
Ytterligare en risk med att beakta gärningsmannens sinnesstämning är, menar Ulväng, risken 
för att falla tillbaka i resonemang som snarare skulle passa för det tidigare eventuella uppsåtet 
med hypotetiskt prov; nämligen att försöka bedöma hur gärningsmannen skulle ha agerat om 
han inte varit upprörd.

Den  tredje  faktorn  som  Ulväng lyfter  fram  rör  att  gärningsmannen  underlåter  något  i 
anslutning  till  sitt  handlande,  nämligen  underlåter  att  vidta  någon  form  av 
säkerhetsåtgärder. Ulväng refererar till  Thyrén och dennes exempel om en ryttare som rider 

156 Ulväng 2005.
157 A a, s. 8 ff.
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fram bland lekande barn utan att varna. Att underlåta något som man skulle ha kunnat göra för 
att minska riskerna med ett visst beteende kan tyckas vara en indikator på att gärningsmannen 
är likgiltig inför följderna. Det kan dock också, menar  Ulväng, peka i någon annan riktning 
och visa på att gärningsmannen exempelvis inte värderade risken som så hög som den faktiskt 
var.

Slutligen redogör Ulväng för den faktor som innebär att gärningsmannen har någon form av 
intresse i gärningen eller gärningens följd. Han menar att HD:s uttryckssätt i NJA 2004 s. 176 
antyder att det faktum att gärningsmannen har ett visst intresse i en handling kan utgöra en 
indikator för likgiltighet även i de fall där risken är lägre. Exempelvis skulle detta kunna vara 
fallet  om  gärningsmannen  har  något  att  vinna  på  den  specifika  händelsen  eller  följden. 
Ulväng själv ställer sig negativ till att använda gärningsmannens intressen i en viss sak som 
indikator på likgiltighet, då han menar att det kriteriet aldrig kan ge mer än en antydan till 
svar på om gärningsmannen verkligen var likgiltig  i  det  enskilda fallet.  Gärningsmannens 
inställning riskerar att snarare bli en mer generell bedömning av gärningsmannens karaktär.

Gällande alla de fyra faktorer som skulle kunna användas för att bedöma gärningsmannen 
som likgiltig (och därmed som handlande med uppsåt) även då risken är låg anför Ulväng att 
det grundläggande problemet kvarstår, nämligen att det är mycket svårt att hitta faktorer som 
på ett robust sätt kan bevisa gärningsmannens likgiltighet. Dessutom, menar han är det lätt 
hänt att spekulationer om viljan leder till karaktärsbedömningar. Slutligen konstaterar Ulväng 
att  det  utifrån enbart  hållpunkter  i  sinnevärlden är  svårt  att  dra några fasta  slutsatser  om 
gärningsmannens  inställning  i  det  enskilda  fallet.158 För  detta  krävs  ytterligare  bevisning 
utöver den faktiska gärningen.

Översiktligt skall också nämnas de diskrepansfaktorer som  Ulväng belyser som möjliga att 
använda för att  visa på att  gärningsmannen inte varit  likgiltig,  även om sannolikheten för 
effektens  inträde  är  förhållandevis  hög.159 De  kriterier  som  han  nämner  är  (1) 
gärningsmannens intresse i gärningen, (2) att gärningsmannen handlat i tron att risken inte 
skall realiseras och (3) att gärningsmannen vidtagit någon typ av åtgärder för att motverka att 
risken förverkligas.

Att gärningsmannen  har någon form av intresse i saken är en faktor som återkommer och 
som alltså, enligt  Ulväng, kan tyda på att gärningsmannen inte haft uppsåt. Att ett intresse i 
saken pekar på att gärningsmannen inte varit likgiltig för en viss effekt är vanligare än tvärt 
om menar Ulväng. Han exemplifierar med de fall där offret är närstående till gärningsmannen 
eller där även gärningsmannen själv riskerar att skadas.

Som andra faktorer som kan indikera att  gärningsmannen inte varit  likgiltig  anför  Ulväng 
alltså det faktum att en gärningsman, som visserligen inser risken för en följd, bortser från 
denna och agerar i hopp om eller med tro på att risken inte skall förverkligas. Ulväng kallar 
det  för  en,  felaktig,  mänsklig  rationaliseringstendens  som snarare  än likgiltighet  uttrycker 
lättsinne. Han för ett långt resonemang om huruvida det är rätt att ursäkta de gärningsmän 
som inser risken men inte tar den på allvar. Ytterligare en aspekt av detta är att det, oavsett 
vad som anses vara presumtionen i dessa fall, är ett mycket svårt bevisläge som riskerar att 

158 Uttrycket  hållpunkter i  sinnevärlden kommer från Träskmans artikel med motsvarande uttryck i titeln, se 
Träskman 1985, s. 56-75.
159 Se Ulväng 2005, s. 13 ff.
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uppmuntra de karatärsbedömningar som är förknippade med det eventuella uppsåtet och det 
hypotetiska provet.

Slutligen berör  Ulväng att gärningsmannen  vidtagit någon form av säkerhetsåtgärder. Han 
menar att detta kan vara ett tecken på att gärningsmannen inte är likgiltig utan enbart oaktsam 
i förhållande till risken.

I några av de mål om grovt våld mot person som avgjorts av HD har en diskussion förts om 
vad de gärningar som gärningsmannen utfört typiskt sett leder till.160 Om en gärningsman inser 
att en handling typiskt sett leder till en mycket farlig, till och med dödlig, utgång har detta 
setts som ett tecken som talar för uppsåt. Huruvida detta resonemang kan appliceras även på 
andra brottstyper än brott mot person är fortfarande oklart och något som behöver utredas 
vidare i samband med det fortsatta arbetet med bevisningen i uppsåtsmål.

Det tycks, utifrån diskussionen ovan och också utifrån HD:s domar, stå klart att en del av det 
framtida arbetet  med uppsåtets nedre gräns och det subjektiva rekvisitet  i  dess helhet som 
måste  ske,  behöver  ske  rörande  bevisningen.  Diskussionen  angående  detta  återkommer  i 
avsnitt 4.2.

4.1.3 De övriga uppsåtsformerna

Något kort bör också sägas om de övriga formerna för uppsåt i svensk rätt och hur dessa kan 
anses ha påverkats av HD:s avgöranden. I NJA 2004 s. 176 redogör HD för hur det övriga 
uppsåtet,  vid  sidan  av  likgiltighetsuppsåtet  bör  tillämpas.161 HD  menar  att  insikt  är  ett 
tillräckligt mått på uppsåt för effekter; den som har insikt om att en viss handling leder till en 
viss effekt har uppsåt också till effekten. HD anför: 

"För  att  en  sådan  insikt  som  krävs  för  uppsåt  skall  anses  föreligga  krävs  inte  att  
gärningsmannen  uppfattat  det  som  helt  uteslutet  att  han  skulle  missta  sig  om  
gärningsomständigheten  eller  som  helt  ofrånkomligt  att  effekten  skulle  förverkligas.  
Det räcker att han  funnit  gärningsomständigheten  vara  praktiskt  taget  säker  eller  
effekten praktiskt taget oundviklig."162

HD har alltså i och med detta infört en form av insiktsuppsåt i svensk rätt. Domstolen påpekar 
också att det som är avgörande för bedömning inte är hur verkligheten faktiskt såg ut, utan 
vad gärningsmannen uppfattade om gärningen och effekten. 

Asp redogör för insikts- och likgiltighetsuppsåtet och menar att dessa två begrepp är de som 
nu utgör basen för den svenska uppsåtsläran.163

Även Jareborg har diskuterat de nya former av uppsåt som blev utfallet av HD:s dom och har 
presenterat sina åsikter i en artikel.164 Han menar att man efter HD:s avgörande (istället för 
direkt, indirekt och eventuellt uppsåt (med hypotetiskt prov)) bör använda sig av termerna 
avsiktsuppsåt,  insiktsuppsåt och  likgiltighetsuppsåt.  Jareborg laborerar  således  med  fler 
begrepp än vad HD valde att göra i NJA 2004 s. 176 och menar att om något av dem går att 
160 Se exempelvis NJA 1998 s. 86, NJA 2004 s. 176 och NJA 2004 s. 479.
161 Se s. 14 ff i referatet.
162 NJA 2004 s. 176, s. 14 i referatet.
163 Asp 2004/2005, s. 395 f.
164 Se Jareborg 2004/2005.

61 (69)



undvara  så  är  det  begreppet  insiktsuppsåt.  Detta,  menar  Jareborg,  beror  på  att  om 
gärningsmannen antingen ser  en viss  effekt  som praktiskt  taget  säker  (insiktsuppsåt)  eller 
praktiskt  möjlig  (likgiltighetsuppsåt)  av  en  viss  handling  så  är  det  gärningsmannens 
inställning,  likgiltigheten,  som är  grunden  för  det  klander  som åläggs  honom.  Dessa  två 
former (som dessutom sinsemellan kan vara svår att skilja åt) bör därför hållas samman som 
en form, likgiltighetsuppsåt, och bör kompletteras med avsiktsuppsåt, där grunden för klander 
främst ligger i gärningsmannens avsikt.

Skillnaden  mellan  Asp och  Jareborg ligger  alltså  i  att  medan  Jareborg lyfter  fram 
gärningsmannens avsikt som en särskild faktor, och en särskild form för uppsåt, så fokuserar 
Asp enbart på gärningsmannens inställning till och sannolikheten för följdens inträde. Vilka 
av de former som HD förde fram i NJA 2004 s. 176 som de vill tillämpa skiljer sig därför åt. 
Båda två lyfter  dock fram värdet av den förändring av uppsåtsläran som HD:s avgörande 
faktiskt innebär, och de menar också att de nya termerna nu är de som bör användas. 

Än så länge har inte domstolarna i någon större utsträckning tillämpat dessa nya begrepp för 
uppsåt, i vart fall inte i de HD-avgöranden som redogjorts för här. Någon bedömning av om, 
och i så fall hur, förändringen har skett är däför svår att göra inom ramen för detta arbete. 
Diskussionen om den möjliga framtida utvecklingen fortsätter dock till viss del nedan i avsnitt 
4.2.

4.2 Möjlig framtida utveckling av praxis

Den relevanta frågan att ställa sig här är givetvis vad en möjlig framtida utveckling i praxis 
skulle kunna komma att bli efter de domar som refererats ovan. Vilka måste konsekvenserna 
bli? Finns ytterligare trådar kvar att reda ut? Kommer det att ske en fortsatt utveckling? Vilket 
är i så fall det naturliga nästa steget att ta?

Först måste konstateras att redan efter NJA 2002 s. 449 framstod möjligheterna att fortsätta 
tillämpa det eventuella uppsåtet med hypotetiskt prov som mycket små; för det var de i vissa 
delar samstämmiga fyra JustR alltför ense. Att en ny form för uppsåtsbedömning krävdes är 
därför klart. Att den nya uppsåtsbedömningen efter NJA 2004 s. 176 i stället för att använda 
gammal terminologi bör utgå från begreppen insiktsuppsåt, likgiltighetsuppsåt och eventuellt 
också avsiktsuppsåt torde också stå relativt klart. Om dessa nya uppsåtsformer får genomslag 
i den praktiska rättstillämpningen, och i så fall hur lång tid detta tar, återstår att se. Likaså 
huruvida termerna eventuellt sprider sig till andra, närliggande, rättsområden som exempelvis 
skadeståndsrätten. Några korta anmärkningar är dock på sin plats redan nu.

Hur har terminologin efter NJA 2004 s. 176 verkligen sett ut i underrätterna och i HD? Detta 
är  det  givetvis  alldeles  för tidigt  att  göra någon robust analys  av, men det kan ändå vara 
intressant att se på det material som finns till förfogande. Det analyserade urvalet är litet, det 
rör sig enbart om de sex fall som refereras i detta arbete, men efter att ha gått igenom dessa 
kan  konstateras  att  de  nya  termerna  enbart  har  slagit  igenom delvis.165 Överlag  används 
fortfarande uttrycken direkt och indirekt uppsåt, i de fall där det uttryckligen nämns vilken 
form av uppsåt som domstolen tillämpat. Uppsåtsformen likgiltighetsuppsåt, däremot, verkar 

165 De aktuella målen är NJA 2004 s. 479, NJA 2004 s. 519, NJA 2004 s. 702, NJA 2005 s. 732, NJA 2006 s. 103 
och NJA 2009 s.149.
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domstolarna ha tagit till  sig på ett tydligare sätt,  även om det sätt på vilket domskälen är 
skrivna ibland inte medger någon analys alls. Vid några tillfällen har enbart uttrycket likgiltig 
använts,  utan någon specifik  definition  av uppsåtsformen.  Noteras  bör också att  några av 
målen, då de i tid är relativt närliggande NJA 2004 s. 176, mycket väl kan ha avgjorts av en 
eller båda underrätterna innan HD avgjorde detta mål. Hur utvecklingen kommer att fortsätta 
gällande terminologin för svensk straffrättslig uppsåtsbedömning återstår alltså att se.

Slutligen  måste  något  sägas  om  bevisningen,  vilken  utgör  en  väsentlig  del  av 
uppsåtsproblematiken. Som nämnts ovan har det eventuella uppsåtet med hypotetiskt prov av 
många setts som en bevisregel snarare än som en form av uppsåt. Att så har ansetts vara fallet 
har dock inte mildrat kritiken, eftersom bevisregeln (det hypotetiska provet) har tagit fasta på 
fel saker i bedömningen av gärningsmannens uppsåt. HD:s domar var således välkomna även 
ur denna aspekt och  Ulväng uttalar:  "Om HD:s förändring av uppsåtsdefinitionen betydde 
något i sak så var det i så fall att det skulle ställas högre krav på vad som utgör ett test på 
uppsåt."166 Vad Ulväng menar är att den formulering av den lägsta formen för uppsåt som HD 
nu fört fram ställer högre krav på bevisningen. Detta genom att det inte längre är tillräckligt 
att göra en bedömning av hur gärningsmannen skulle ha agerat i en annorlunda situation utan 
att  bedömningen skall  utgå från det som faktiskt skedde.  Ulväng menar  att  det när det är 
frågaom  likgiltighetsuppsåt  krävs  tämligen  klara  bevis i  fråga  om  den  uppfattning  som 
gärningsmannen har om chansen eller risken för följden av handlingen.167 

Ett naturligt  nästa steg i utvecklingen kan därför vara att reda ut hur dessa tämligen klara 
bevis skall formuleras och vad de ska bestå av; klart är att de ska utgå från gärningsmannens 
agerande i gärningsögonblicket och inte ägna någon möda åt gärningsmannens personlighet.

Vidare skulle alltså fler HD-avgöranden krävas för att säkerställa vilken terminologi som är 
den gällande och för  att  precisera  huruvida själva gränsen för uppsåt  har  flyttats  i  någon 
riktning. Ämnet har redan renderat en mängd artiklar i svensk doktrin, men kommer säkert att 
fortsätta göra så tills dess att rättsläget blivit tydligare.

4.3 Möjliga alternativa lösningar?

Vid sidan av att utveckla den linje som HD slagit in på i och med främst NJA 2002 s. 449 och 
NJA 2004 s. 176 skulle också andra lösningar kunna vara möjliga. Utifrån de avgöranden som 
finns och diskussionen i doktrinen kan man med relativ lätthet skymta två möjliga alternativa 
lösningar  på problemet  med den nedre gränsen för uppsåt  i  svensk straffrätt.  Den ena är 
materiell och den andra är formell. De ska endast mer översiktligt behandlas här, med hänsyn 
till arbetets de lege lata-karaktär.

Den  materiella lösningen  är  givetvis  att  införa  Straffansvarsutredningens  förslag  med  ett 
kvalificerat sannolikhetsuppsåt. Oavsett det faktum att doktrinen inte är riktigt överens om 
vad HD:s avgöranden betyder så är det i vart fall säkert att de inte innebär ett införande av ett 
sannolikhetsuppsåt i  svensk straffrätt.  Det finns både för- och nackdelar  med detta.  Bland 
fördelarna finns det faktum att många av de bevissvårigheter som finns med ett eventuellt 
uppsåt/likgiltighetsuppsåt skulle försvinna. Risken för att bedömningarna grundar sig mer på 

166 Ulväng 2008, s. 643.
167 A a, s. 653.
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gärningsmannens person än på dennes handlingar skulle också undvikas. Den stora nackdelen 
är  i  stället  att  svensk rätt  skulle  använda sig  av ett  uppsåtsbegrepp som är  i  princip  helt 
frikopplat från gärningsmannens inställning till en gärning eller en följd. Vidare måste också 
nämnas  risken  för  andra  bevissvårigheter,  nämligen  svårigheterna  att  bevisa  om 
gärningsmannen hade insikt i sannolikheten.

Den  formella lösningen,  vilken  är  möjlig  att  genomföra  oavsett  vilken  uppsåtform 
rättsordningen  använder  sig  av,  är  att  lagstifta  rörande  såväl  uppsåts-  och 
oaktsamhetsbegreppen som gränsdragningen dem emellan. Detta var en del av det förslag som 
Straffansvarsutredningen lade fram.168 Regeringens argumentation så som den presenterades i 
den efterföljande propositionen kan förvisso tyckas rimlig, men kan enligt min mening ändå 
inte  väga  upp  det  faktum  att  legalitetsprincipen  sätts  ur  spel  för  en  central  del  av 
straffrätten.169 

I  Finland  reviderades  straffrättens  allmänna  del  i  och  med  införandet  av  en  ny  strafflag 
2002.170 Den finska strafflagen innehåller sedan dess definitioner av såväl begreppen uppsåt 
och  oaktsamhet  som  ett  stadgande  om  att  om  inget  annat  stadgas  krävs  uppsåt  för 
straffrättsligt  ansvar.171 I  propositionens  specialmotivering  konstateras  att  hur  området  för 
uppsåt bestäms inte har sin grund i psykologin utan i kriminalpolitiska överväganden.

"Uppsåtsinnehållet bestäms med hjälp av kriterier som hänför sig till vilja, kunskap och ibland 
också till inställning. En gärningsman som går in för att skada någon annan eller som medvetet 
kränker någon annans rättsligt skyddade intressen visar genom sitt beteende en sådan illvilja mot 
eller  likgiltighet  för  andra  människors  intressen  att  ett  uppsåtsansvar  är  kriminalpolitiskt  
motiverat."172 

Syftet med revideringen och kodifieringen av begreppen uppsåt och oaktsamhet var att bättre 
uppfylla legalitetsprincipens krav och att inte lämna några luckor i lagen som kan ge upphov 
till rättssäkerhetsproblem för den enskilde. I propositionen hänvisas uttryckligen till såväl den 
svenska som den norska utvecklingen på området.173 Att  lagreglera  begreppen uppsåt  och 
oaktsamhet ställer stora krav på lagstiftningen och lagstiftaren för att bli effektivt. Den finska 
propositionen innehåller diskussioner kring hur lagtexten bör skrivas för att uppfylla syftet 
gentemot såväl domstolarna som allmänheten.174 

Det kan, utifrån bland annat ovan nämnda farhågor, sägas vara tveksamt exakt vilken praktisk 
betydelse  ett  i  lagstiftning  definierat  innehåll  i  de  subjektiva  rekvisiten  skulle  ha  i  det 
praktiska rättslivet. Gränsdragningsproblem skulle med stor sannolikhet ändå uppstå, precis 
som det gör även inom välreglerade rättsområden. Oavsett detta måste en lagstiftning av de 
aktuella begreppens innehåll vara av värde; om inte annat för att markera legalitetsprincipens 
vikt.

168 SOU 1996:185 del I och II
169 Se prop. 2000/01:85. Regeringens argument mot lagstiftning berörde i huvudsak svårigheterna att se de 
långsiktiga konsekvenserna av ett bestämt uppsåtsbegrepp, liksom svårigheterna med att ta fram ett begrepp som 
fungerar i mycket olika sammanhang. Regeringens förslag var i stället att frågan skulle lösas av rättspraxis.
170 Se den finska regeringens prop. RP 44 2002.
171 Kapitel 3 i den finska strafflagen, främst §§ 5-7.
172 Prop. RP 44 2002, s. 75.
173 Se avsnitt 2 i den allmänna motiveringen, s. 8 f.
174 Prop. RP 44 2002, s. 9.
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5 Slutanmärkningar

En slutsats av de senaste avgörandena från HD måste bli att en tillämpning av det eventuella 
uppsåtet med hypotetiskt prov inte längre är förenlig med gällande svensk rätt. Oavsett hur 
mycket  man  anser  att  uppsåtsbedömningen  i  praktiken förändrats  i  och  med  2000-talets 
avgöranden måste enighet om detta  i vart fall anses föreligga. Begreppet eventuellt uppsåt 
med hypotetiskt  prov är utmönstrat  ur svensk rätt,  såväl som uppsåtsform som beviskrav. 
Detta  innebär  förhoppningsvis  att  uppsåtsbedömningarna  i  framtiden  blir  mer 
gärningsorienterade och mindre fokuserade på gärningsmannen som person.

Någon exakt slutsats  gällande huruvida uppsåtets nedre gräns flyttats eller inte är svår att dra 
av det material som finns i dag. Särskilda faktorer kan alltid påverka i det enskilda fallet och 
materialet från HD är fortfarande allt för litet för att kunna fungera som underlag för sådana 
generella slutsatser. Hur underrätternas bedömningar har påverkats av NJA 2002 s. 449 och 
NJA 2004 s. 176, mer än på ett terminologiskt plan, ger inte detta arbete underlag att bedöma 
säkert.  Detta skulle vara intressant att undersöka vidare, men skulle kunna möta praktiska 
hinder.  Detta i form av den många gånger allt  för summariskt beskrivna bedömningen av 
gärningsmannens uppsåt och/eller oaktsamhet som förekommer i svenska domar.

Hur kommer  framtida svenska uppsåtsbedömningar  att  göras? Utifrån HD:s resonemang i 
NJA  2004  s.  176  är  det  begreppen  insikts-,  avsikts-  och  likgiltighetsuppsåt som  skall 
användas. Huruvida något av dessa begrepp kommer att bli överflödiga och utmönstras (och i 
så  fall  vilket  av  dem!),  så  som  Asp och  Jareborg anför,  återstår  att  se.  Som  flera  av 
artikelförfattarna  ovan  har  påpekat  återstod  efter  NJA  2004  s.  176  fortfarande  en  del 
preciseringar att göra gällande likgiltighetsuppsåtet, något som inte i någon väsentlig mån har 
förändrats av de mål som avgjorts efter NJA 2004 s. 176.

Det primära syftet med att förändra den svenska straffrättsliga uppsåtsbedömningen bör ha 
varit att undvika det hypotetiska provet och de allmänna karaktärsbedömningar som detta lätt 
gav  upphov  till.  Den  svenska  rättstillämpningen  skall  utgå,  verkar  HD  mena,  från  vad 
gärningsmannen faktiskt vetat och velat i gärningsögonblicket, och undvika att generalisera 
utifrån  typ  av  person.  Denna  förändring  ligger  på  ett  vis  väl  i  linje  med  den  historiska 
utvecklingen att i stället för ett objektivt straffansvar tillämpa ett subjektivt, personligt ansvar. 
Detta  då  det  subjektiva  ansvaret,  på  ett  positivt  vis,  blir  än  mer  subjektivt  genom HD:s 
avgöranden; genom att det som är avgörande är gärningsmannens faktiska inställning och inte 
dennes karaktär i allmänhet. Genom att det subjektiva ansvaret stärks kan de senaste årens 
HD-avgöranden ses som ytterligare en länk i utvecklingen av det subjektiva straffansvaret och 
på så vis hänga ihop med den mer allmänna diskussionen om varför vi straffar människors 
tankar och avsikter.

En utveckling av bevisningen rörande det subjektiva rekvisitet kommer med all sannolikhet 
att krävas under en relativt lång tid framöver. För att några säkra slutsatser skall kunna dras 
kring vad som kan användas som bevisning rörande uppsåt, och vilka krav som ställs, krävs 
att fler mål avgörs av HD. Dessa mål behöver också, för att ge en helhetsbild, vara av olika 
typer, vad gäller såväl gärningsmän som brottstyper.
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Att HD valde att använda begreppet  likgiltighet i sina avgöranden har väckt visst motstånd 
bland forskare i rättsvetenskap, liksom säkert också bland vissa inom rättsväsendet. Detta är 
dock inte platsen att undersöka huruvida det är ett godtagbart begrepp eller inte. Det räcker 
med att konstatera, i anknytning till diskussionen om hur bevisningen skall byggas upp, att det 
viktigaste  är  att  begreppet  blir  väl  definierat  och  inte  ger  upphov  till  feltolkningar  och 
felanvändning.

Slutligen måste sägas någonting om det faktum att begreppen uppsåt och oaktsamhet inte har 
någon  legaldefinition  i  svensk  straffrätt.  Det  som  kan  sägas  vara  halva  straffrätten,  den 
subjektiva delen, är därmed inte lagfäst. Detta rimmar illa med legalitetsprincipens krav. En 
definition  i  lagtext  skulle  på  intet  sätt  lösa  alla  de  materiella  definitions-  och 
gränsdragningsproblem som idag uppstår men skulle förhoppningsvis lösa en del av dem. Det 
skulle  också  vara  ett  steg  mot  att  bättre  uppfylla  legalitetsprincipen,  i  vart  fall  i  formell 
bemärkelse. 
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