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Sammanfattning 

Brottet framkallande av fara för annan infördes vid brottsbalkens tillkomst och 

är en av balkens ursprungliga farekriminaliseringar. Straffstadganden har 

behandlats knapphändigt i både förarbeten och juridisk doktrin och möjligen är 

tanken att brottet ska utvecklas i rättspraxis. Problematiken kring brottet 

framkallande av fara för annan hänför sig, framför allt, till bedömningen av 

rekvisiten konkret fara, grov gärningsculpa och grov personlig culpa. Dessa 

begrepp har därför, inom ramen för denna uppsats, varit föremål för en 

ingående studie i syfte att utröna gällande rätt.  

Begreppet konkret fara har givits en mycket teoretisk utformning i juridisk 

doktrin. De teoretiska modellerna i juridisk doktrin skiljer sig dessutom åt i 

viss utsträckning. Domstolarna tenderar att välja tre olika utgångspunkter för 

bedömningen av konkret fara. Dessa utgörs dels av Asp/Ulväng/Jareborgs och 

Strahls modeller av konkret fara och dels av begreppet risk. Framställningen 

ger härvid visst stöd för att en bedömning av konkret fara utifrån 

Asp/Ulväng/Jareborg, i förhållande till Strahl och brottet framkallande av fara 

för annan, innebär en vidgad kriminalisering. Detsamma gäller för det fall 

domstolarna väljer att definiera konkret fara utifrån begreppet risk. 

Begreppet grov gärningsculpa används för att identifiera handlanden som 

innefattar ett grovt otillåtet risktagande. Domstolarna tenderar att bedöma, dels 

användning av skjutvapen och dels sexuellt umgänge, där den ena parten bär på 

en sexuellt överförbar samhälls/allmänfarlig sjukdom, som handlanden 

innefattande grov gärningsculpa. Framställningen ger visst stöd åt slutsatsen att 

kravet på grov gärningsculpa, i förhållande till brottet framkallande av fara för 

annan, ofta är automatiskt uppfyllt. Resonemanget bygger på att domstolarna 

endast beaktar riskernas allvar, inte dess storlek, och att framkallande av fara 

för annan avser risker för relativt svåra följder. 

Avseende grov personlig culpa ger både doktrin och rättstillämpningen uttryck 

för att sådan kan vara både medveten och omedveten. Begreppet definieras 

dock sällan av domstolarna, samtidigt som Asp/Ulväng/Jareborg tenderar att 

uttrycka medveten oaktsamhet som huvudregel. Vad som utgör gällande rätt 

avseende framkallande av fara för annan, framstår därmed som svårdefinierat. 
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Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Eva Johnsson, tillika tf. lektor i 

straffrätt vid juridiska institutionen, Stockholms universitet. Tack för all hjälp 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I samband med min uppsatspraktik kom jag i kontakt med en av brottsbalkens 

ursprungliga farekriminaliseringar, brottet framkallande av fara för annan. Det 

aktuella målet rörde en polisman som kommit i närkontakt med en rånare efter 

ett rån i centrala Stockholm. Rånaren var beväpnad och polismannen 

uppfattade det som att han befann sig i en nödvärnssituation då rånaren riktade 

vapnet mot honom och hans poliskollegor. Polisen avlossade då ett antal skott 

mot rånaren. Skotten träffade dock inte rånaren utan gick in i en byggnad 

belägen bakom denne. Inne i byggnaden befann sig ett antal personer som var 

tvungna att ta skydd mot kulorna. Ingen av dessa personer kom till skada. 

Polismannen åtalades och dömdes i tingsrätten för att ha framkallat fara för 

personerna inne i byggnaden. Domen har, i skrivandets stund, överklagats till 

hovrätten så hur historien slutar återstår att se. Målet väckte dock mitt intresse 

för brottet framkallande av fara för annan och de problem som är förknippade 

med tillämpningen av detta straffstadgande.  

Ett farebrott karaktäriseras av att brottet avser en kriminalisering av 

möjlighetsrelationen mellan gärning och följd. Detta kan jämföras med 

skadebrott, enligt vilka relationen mellan gärning och den faktiska följden 

(skadan) är föremål för kriminalisering.
1
 Båda brottstyperna förekommer inom 

straffrätten men, eftersom framkallande av fara för annan utgör ett farebrott, 

kommer denna framställning uteslutande att fokusera på konstruktionen av 

farebrott. 

1.2 Problemformulering 

Ansvar för framkallande av fara för annan kräver att konkret fara har 

uppkommit i det särskilda fallet. Vidare krävs grov gärningsculpa samt grov 

oaktsamhet från gärningsmannens sida.
2
 Straffstadgandet har inte fått någon 

vidare uppmärksamhet i den juridiska doktrinen och omfattningen av 

lagtextens förarbeten är mycket sparsam. Det är därför önskvärt med en 

genomgång av rättskällorna för att utreda vad som utgör gällande rätt och 

                                                           
1 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 100 f. 
2 Jareborg & Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s. 32. 
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därmed hur kraven på konkret fara, grov gärningsculpa och grov personlig 

culpa ska uppfattas.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att studera utformningen av brottet framkallande 

av fara för annan samt att identifiera eventuella problem som är förknippade 

med  tillämpningen av detta straffstadgande. I linje med syftet kommer 

framställningen att utgå från följande två frågeställningar: 

 Vad innebär brottet framkallande av fara för annan och,  

 vilka omständigheter beaktas vid bedömningen av konkret fara, grov 

gärningsculpa och grov personlig culpa? 

1.4 Metod 

Jag har använt mig av en traditionell juridisk metod, vilket innebär att jag har 

studerat de rättskällor som identifieras av rättskälleläran. Källorna utgörs av 

lagtext, förarbeten, juridisk doktrin och rättspraxis. Jag har i viss utsträckning 

valt att använda mig av avgöranden från hovrätterna, trots att dessa inte är 

vägledande för rättstillämpningen. Valet har gjorts mot bakgrund av att både 

förarbeten och doktrin bjuder ett relativt sparsamt underlag för studier av 

brottet framkallande av fara för annan, vilket medför att tyngdpunkten 

kommer att ligga på de bedömningar som gjorts i praxis. 

1.5 Avgränsning 

Inledningsvis kan sägas att framställningen uteslutande fokuserar på att utreda 

gällande rätt avseende brottet framkallande av fara för annan. Jag är medveten 

om att brottet skulle kunna studeras utifrån ett legalitetsperspektiv där 

tillämpningen av straffstadgandet relateras till legalitetsprincipen, men detta 

perspektiv har medvetet lämnats därhän.  

Brottsbegreppet har, med undantag för avsnittet om kausalitet och adekvans, 

avgränsats till Asp/Ulväng/Jareborgs modell av detta begrepp.
3
 Begränsningen 

grundar sig på att Petter Asp är verksam vid Stockholms universitet och att det 

är denna modell som lärs ut vid undervisningen vid juristprogrammet. I viss 

utsträckning kommer dock, som ett sagt, begreppen kausalitet och adekvans att 

                                                           
3 Ang. brottsbegreppet, se avsnitt 2.1. Utgångspunkten för beskrivningen av brottsbegreppet är således 

författarnas framställning i Kriminalrättens grunder. Denna kommer att tjäna som underlag för 

beskrivningen av såväl en otillåten gärning som det personliga ansvaret. 
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beröras.
4
 Begreppsparet utgör ett alternativ till det som Asp/Ulväng/Jareborg 

benämner som gärningsculpa och som används för att avgränsa straffrättsligt 

relevanta orsakanden. Eftersom domstolarna vanligtvis inte preciserar vilken 

modell de använt sig av, är det av vikt för framställningen och en väl 

underbyggd diskussion att redogöra för båda. 

Framställningen har därtill avgränsats till att inte behandla straffansvar genom 

underlåtenhet på annat sätt än att möjligheten nämns där detta är motiverat.  

Övriga avgränsningar, som inte är av övergripande natur, kommer att klargöras 

i anslutning till varje avsnitt.  

1.6 Disposition 

Framställningens andra kapitel ägnas åt en genomgång av brottsbegreppet och 

de mer allmänna förutsättningarna för brott. Härvid kommer de delar av 

brottsbegreppet som är relevanta för uppsatsens frågeställningar att redogöras 

ingående för. I kapitel tre kommer de närmare förutsättningarna för brottet 

framkallande av fara för annan att presenteras, följt av en praxisgenomgång i 

kapitel fyra. Framställningen avslutas med en analyserande diskussion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Se Leijonhufvud & Wennberg, Straffansvar, kap. 3 för en alternativ modell av brottsbegreppet samt en 

redogörelse för  begreppsparet kausalitet och adekvans som ett alternativ till gärningsculpa, för att urskilja 

straffrättsligt relevanta orsakanden. 

 



12 

 

2. Allmänna brottsförutsättningar 

För att förstå brottet framkallande av fara för annan och vilka problem som 

relaterar till tillämpningen av detta, är det av vikt att förstå till vilken del av 

brottsbegreppet som problematiken hänför sig. Detta kapitel inleds därför med 

en översiktlig redogörelse av brottsbegreppet, för att sedan gå in djupare på de 

delar som är mer  relevanta för uppsatsens frågeställningar. 

Straffbestämmelsens specifika rekvisit, vilka måste vara uppfyllda för att en 

gärning ska vara brottsbeskrivningsenlig
5
, kommer dock att behandlas i 

anslutning till den närmare redogörelsen för brottet under kapitel tre. I linje 

med detta kommer förevarande kapitel endast att behandla farerekvisitet på ett 

allmänt plan. Som framgår av de inledningsvis angivna avgränsningarna är det, 

med undantag för avsnittet om kausalitet och adekvans, uteslutande 

Asp/Ulväng/Jareborgs modell för beskrivning av brottsbegreppet som kommer 

att användas. 

2.1 Brottsbegreppet 

Straffansvar förutsätter en otillåten gärning, vilken täcks av gärningsmannen 

uppsåt eller oaktsamhet samt att det inte föreligger några rättfärdigande eller 

ursäktande omständigheter. 

”A. REKVISIT FÖR OTILLÅTEN GÄRNING 

A1 Brottsbeskrivningsenlighet 

(a) rekvisiten i en enskild straffbestämmelse eller rekvisiten för 

en osjälvständig brottsform är uppfyllda. 

(b) vid bedömningen av om så är fallet har allmänna principer 

och läror om bl.a. krav på gärningsculpa samt om 

underlåtenhetsansvar och nationella begränsningar ofta 

påtaglig betydelse. 

A2 Frånvaro av rättfärdigande omständigheter. 

(a) gärningen är inte rättfärdigad med stöd av någon 

undantagsregel (här kan hänvisas bl.a. till BrB 24:1-5 och 7-8 

men även till åtskilliga regler av 

offentligrättslig karaktär t.ex. reglerna i polislagen). 

                                                           
5 Se brottsbegreppet nivå A1(a) i avsnitt 2.1. 
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(b) gärningen är inte tillåten med stöd av allmänna principer om 

social adekvans. 

B REKVISIT FÖR PERSONLIGT ANSVAR 

B1 Det allmänna skuldkravet 

(a) gärningen har begåtts uppsåtligen, eller 

(b) om oaktsamhet är särskilt föreskrivet, av oaktsamhet. 

B2 Frånvaro av ursäktande omständigheter 

(a) gärningen är inte helt ursäktad på grund av någon 

undantagsregel som tar 

sikte på gärningsmannens ansvarsförmåga. 

(b) gärningen är inte helt ursäktad med stöd av undantagsregel 

om frivilligt tillbakaträdande.”
6
 

Vad beträffar den problematik som hänför sig till tillämpningen av brottet 

framkallande av fara för annan är det dels rekvisitet konkret fara
7
 och dels 

bedömningen av gärningsculpa och personlig culpa som är av intresse
8
.  

2.1.1 Brottsbeskrivningsenlighet 

En gärning, som uppfyller rekvisiten i en straffbestämmelse, kommer att stå i 

orsaksrelation till någon typ av följd. Relationen mellan gärning och följd kan 

dock inte sägas ha någon naturlig gräns, vilket Asp/Ulväng/Jareborg 

exemplifierar med att den som sätter ett barn till världen också orsakar barnets 

existens, varför föräldrar kan sägas ha orsakat allt som barnet senare gör i livet. 

För att urskilja straffrättsligt relevanta orsakanden är en gärnings 

brottsbeskrivningsenlighet därför, utöver ordalydelsen i en brottsbeskrivning, 

beroende av allmänna läror och principer för tolkning av den aktuella 

brottsbestämmelsen. En sådan är principen om gärningsculpa.
9
 

2.1.1.1 Rekvisitet fara 

Fara innebär att det är möjligt att något negativt kommer att inträffa och avser 

relationen mellan en tänkbar orsak och en tänkbar följd.
10

 Inom straffrätten 

brukar man tala om tre olika typer av fara. Dessa är konkret fara, abstrakt fara 

                                                           
6 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 42.   
7 Detta rekvisit kommer att redogöras för i anslutning till brottet under kapitel 3. 
8 Se nivå A1 och B1 i brottsbegreppet. 
9 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 35-37. 
10 Jareborg, Straffrättens gärningslära, s. 100. 
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och presumerad fara. Av intresse för denna uppsats är främst begreppet 

konkret fara och förutsättningarna härför kommer att presenteras mer utförligt 

under kapitel tre.
11

 För att få en helhetsbild av brottsbegreppet och 

farebegreppet, samt ett gott underlag till diskussionen är det dock motiverat 

med en kortare presentation av de tre faretyperna redan i förevarande avsnitt.  

De konkreta farebrotten kräver, kortfattat, att verklig fara ska ha uppkommit i 

det enskilda fallet. Bedömningen av konkret fara görs objektivt utifrån 

”kännedom om världens faktiska tillstånd” vid gärningstidpunkten. Konkret 

fara kräver vidare att en tänkbar följd av ett visst handlande ska vara både 

möjlig och, i viss utsträckning, sannolik.
12

   

I de fall där av abstrakt fara är tillräckligt för ansvar, kretsar bedömningen 

kring att fastställa om en gärning typiskt sett kan leda till en viss följd eller 

skada. Något krav på faktisk fara i det enskilda fallet föreligger således inte.
13

  

Vissa brottstyper anses ”ibland, normalt eller ofta medföra fara för något 

skyddsvärt intresse”. I sådana fall presumeras att en viss gärning är farlig, en 

presumtion som inte kan motbevisas. Ett exempel på sistnämnda brottstyp med 

presumerad fara utgörs av rattfylleri.
14

  

2.1.1.2 Gärningsculpa 

I korthet innebär gärningsculpa att en gärning är straffrättsligt relevant endast 

om gärningsmannen utfört en medveten, kontrollerad gärning, om handlandet 

inneburit ett otillåtet risktagande i riktning mot en viss okontrollerad följd och 

om följden har orsakats på ett relevant sätt.
15

  

Även underlåtenhet att handla kan utgöra grund för gärningsculpa men då 

krävs att gärningsmannen befinner sig i garantställning för att orsakandet ska 

vara relevant.
16

 Det finns två olika typer av garantställning; skyddsgarant och 

övervakningsgarant. I linje med framställningens inledningsvis angivna 

                                                           
11 Se avsnitt 3.6 för en utförlig redogörelse av Asp/Ulväng/Jareborgs och Strahls def. av konkret fara. 
12 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 115 samt avsnitt 3.6.1 och 3.6.2 nedan. 
13 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 111 ff. 
14 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 101 samt TBL 4 §. 
15 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 146-148. 
16 A.a., s. 167. 
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avgränsningar kommer dock brott genom underlåtenhet inte att behandlas 

vidare  inom ramen för denna uppsats.
17

 

Att en handling är kontrollerad innebär att gärningsmannen, på given order, 

kan avbryta sitt handlande. Det krävs däremot inte att gärningsmannen själv 

förstår att han har kontroll eller vad han håller på att åstadkomma genom sin 

gärning.
18

 Utifrån konstruktionen av begreppet gärningsculpa identifierar 

Asp/Ulväng/Jareborg tre olika typfall som är straffrättsligt relevanta.
 19

 Av 

intresse för denna uppsats är främst typfall ett. 

I det första fallet har gärningsmannen endast kontroll över det inledande skedet 

av ett händelseförlopp men tappar därefter kontrollen. Avgörande för om det 

inledande handlandet är att se som gärningsculpöst eller inte blir i detta fall en 

bedömning av om gärningsmannen handlat oaktsamt i förhållande till den 

okontrollerade följden samt om den okontrollerade följden kan sägas vara 

relevant.  

I det andra fallet har gärningsmannen kontroll över hela händelseförloppet och 

därmed anses kravet på gärningsculpa vara automatiskt uppfylld. Detta 

eftersom ett sådant handlande inte innefattar något moment av risktagande. 

Det tredje fallet benämns som föregående gärningsculpa. Detta avser den 

situationen att någon utför en gärning utan att ha kontroll över sitt handlande, 

exempelvis under sömn eller hypnos. I ett sådant fall kan kravet på 

gärningsculpa vara uppfyllt, om gärningsmannen, på ett tidigare stadium, varit 

gärningsculpös i förhållande till att han kommer att uppfylla vissa brottsrekvisit 

genom en okontrollerad gärning.  

2.1.1.2.1 Otillåtet risktagande 

När en kontrollerad handling har identifierats blir nästa steg i bedömningen, av 

huruvida en gärning är brottsbeskrivningsenlig eller inte, att ta ställning till om 

handlandet även innefattat ett otillåtet risktagande i riktning mot en viss följd. 

Denna bedömning blir naturligtvis bara relevant i de fall där gärningsmannen 

inte har kontroll över hela det händelseförlopp som utgör en gärning, se typfall 

                                                           
17 För vidare läsning kring garantställningens innebörd hänvisas till Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, 

kap. 2.5. 
18 A.a., s. 151. 
19 A.a., s. 160-164. 
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ett och tre ovan. En risk är vidare relevant endast om den är beaktansvärd, 

vilket kommer att utvecklas nedan.
20

  

Ett otillåtet risktagande föreligger om 

 ”utförandet av en kontrollerad handling innebär en risk 

för en okontrollerad följd, och  

 denna risk är sådan att det finns goda skäl att avstå från 

att utföra handlingen om man vill undvika en 

okontrollerad följd”.
21

 

Bedömningen av om ett handlande inneburit en risk ska göras objektivt utifrån 

gärningsmannens perspektiv vid tidpunkten för handlingen. Avgörande vid en 

sådan bedömning blir om den okontrollerade följden av ett visst handlande, i 

gärningsögonblicket, framstått som plausibel för någon i gärningsmannens 

position. Hänsyn ska, vid bedömningen, inte tas till information som 

tillgängliggjorts i efterhand när man så att säga sitter med facit på hand.
22

 

I de fall då ett kontrollerat handlande är förknippat med vissa risker men 

samtidigt är av socialt värde, exempelvis bilkörning och läkarvård, kan det inte 

krävas att människor ska avstå helt från att handla. Däremot ställs krav på att 

den som handlar vidtar adekvata skyddsåtgärder för att undvika ett otillåtet 

risktagande.
23

  

Vilka skäl som är goda nog för att avstå från att utföra en handling är beroende 

av vilka risker som finns att beakta samt hur stor graden av risk i en viss 

riktning är. Enligt Asp/Ulväng/Jareborg gäller generellt att ”ju mer oönskad en 

följd är, desto mindre måste risken vara för att det ska finnas goda skäl att avstå 

från att göra något som kan orsaka följden”. Författarna exemplifierar detta 

med att den relativt låga risken att smittas av HIV vid oskyddat samlag 

genomgående har bedömts utgöra goda skäl att avstå ett sådant handlande.
24

  

I frånvaro av olika typer av aktsamhetsstandarder görs bedömningen av om ett 

otillåtet risktagande föreligger, i praktiken, ofta utifrån den bedömning som en 

                                                           
20 A.a., s. 152. 
21 Se figur på s. 166 i Asp m.fl., Kriminalrättens grunder. 
22 A.a., s. 166. 
23 A.a., s. 167-169. 
24 A.a., s. 167. 
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normalt aktsam person inom samma livsområde och i samma position som 

gärningsmannen rimligen skulle ha gjort. Denna bedömning kompliceras dock 

något i de fall då ingen normalt aktsam person skulle ha uppfattat en risk, 

samtidigt som gärningsmannen innehar särskild kunskap om de risker som är 

förknippade med en viss gärning. I dessa fall måste undantag från den normala 

bedömningen göras för att inte uppnå orimliga resultat och gärningsmannens 

särskilda kunskaper måste således beaktas.
25

 För det fall en viss verksamhet är 

behäftad med olika typer av normer, som exempelvis ordningsregler eller 

instruktioner, utgör ett brott mot dessa normer ofta en presumtion för att 

gärningen innefattar ett otillåtet risktagande.
26

 

2.1.1.2.2 Relevanskravet 

I de fall ett kontrollerat handlande har innefattat ett otillåtet risktagande mot en 

viss följd, måste följden vara orsakad på ett relevant sätt för att kravet på 

gärningsculpa ska vara uppfyllt.  

Asp/Ulväng/Jareborg uttrycker relevanskravet på följande vis: 

  ”Någon i gärningsmannens position ska ha haft anledning 

att ta det konkreta händelseförloppet i beräkning, och  

 det tillhör den klass av händelseförlopp som gör en 

kontrollerad gärning oaktsam.”
27

 

Relevanskravet innebär således en begränsning av det straffrättsliga ansvaret 

till orsakanden som är framstår som plausibla för någon i gärningsmannens 

situation. Dessutom ställs krav på att det konkreta händelseförloppet 

förverkligar de risker som utgjorde skäl för att avstå från att handla.
28

 

2.1.1.2.3 Gradering av gärningsculpa 

Gärningsculpa kan graderas i tre steg och kraven på hur oaktsam en gärning 

måste vara för att få straffrättslig relevans varierar mellan olika 

brottsbestämmelser. Gärningsculpa aktualiseras i vart fall i tre olika grader; 

ringa, normal och grov och vid graderingen i det enskilda fallet ska följande 

faktorer beaktas: 

                                                           
25 A.a., s. 172-173. 
26 A.a., s. 174. 
27 A.a., s. 183. 
28 A.a., s.183 ff. 
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 ”Graden av avvikelse från aktsamhetsstandarden, 

  riskernas karaktär, 

  graden av plausibilitet hos det konkreta 

händelseförloppet, och 

 de hotade intressenas relativa värde”.
29

 

2.1.1.3 Kausalitet och adekvans 

En, i förhållande till gärningsculpa, alternativ modell för att urskilja 

straffrättsligt relevanta orsakanden utgörs av begreppsparet kausalitet och 

adekvans.
30

 Dessa begrepp hänför sig till en modell av brottsbegreppet som 

bygger på en objektiv och en subjektiv sida av brottet. Kausalitet och adekvans 

utgör härvid, tillsammans med bl.a. brottsbeskrivningen, en del av brottets 

objektiva sida.
31

 Eftersom domstolarna, som angivits under de inledningsvis 

angivna avgränsningarna, vanligtvis inte preciserar om de använder sig av 

gärningsculpa eller kausalitet och adekvans för att urskilja straffrättsligt 

relevanta orsakanden, är det av vikt för framställningen och en välgrundad 

diskussion med en presentation av båda modellerna. 

2.1.1.3.1 Kausalitet 

Kausalitet mellan en viss handling och en inträffad effekt
32

 förutsätter, för det 

första, att handlandet föregår effekten. Detta är emellertid inte tillräckligt för 

att kunna konstatera ett orsakssamband mellan handling och effekt. Enligt den 

s.k. betingelseteorin föreligger ett orsakssamband först då ”en handling utgjort 

en nödvändig betingelse eller förutsättning för effektens inträde”.
33

 Prövningen 

sker genom en jämförelse mellan det inträffade förloppet och ett förlopp som 

man ”på grundval av erfarenhet kan förmoda skulle ha utspelats, om 

handlingen inte hade företagits”. Leijonhufvud/Wennberg exemplifierar detta 

med att någon försöker skrämma ihjäl en gammal människa med en 

leksakspistol. Antag att den gamle dör. Avgörande för om kausalitet föreligger 

mellan handlingen och den gamles död blir i det fallet om den gamle skulle ha 

                                                           
29 A.a., s. 191 f. 
30 Leijonhufvud & Wennberg, Straffansvar, kap. 3.1.3 och 3.1.4. 
31 För vidare läsning kring denna modell av brottsbegreppet hänvisas till Leijonhufvud & Wennberg, 

Straffansvar, kap. 3. 
32 Inträffad effekt kan vara uppkommen skada eller uppkommen fara., se Leijonhufvud & Wennberg, 

Straffansvar, s. 36. 
33 A.a., s. 44 f. 
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dött även om denne inte blivit skrämd. Är svaret på den frågan nej, föreligger 

kausalitet mellan handling och effekt.
34

 

2.1.1.3.2 Adekvans 

Enligt betingelseteorin betraktas alla betingelser som likvärdiga, vilket också 

medför att en inträffad effekt kan ha många olika orsaker. Jämför detta 

resonemang med Asp/Ulväng/Jareborgs exempel med föräldrar som sätter ett 

barn till världen och därefter blir ansvariga för allt barnet företar sig.
35

 För att 

avgränsa det straffrättsliga ansvaret ställs därför krav på att kausaliteten ska 

vara adekvat. Kravet på adekvans kan sägas innefatta två moment.  

För det första ska en handling, vid den tidpunkt då den företas, ha ”inneburit en 

objektiv fara för den inträffade skadliga effekten på just det sätt som i 

verkligheten blivit fallet”.
36

 Bedömningen av om objektiv fara förelegat vid 

handlingstidpunkten utgår inte från gärningsmannens perspektiv. Istället tjänar 

all fakta och erfarenhet som var tillgänglig för mänskligheten vid denna 

tidpunkt som underlag. Adekvans förutsätter därvid att, med beaktande av alla 

omständigheter, det varit möjligt att effekten skulle inträda till följd av 

handlandet.
37

 

För det andra ska risken för effektens inträde ha varit så stor att en normalt 

försiktig person hade avstått från att handla om personen velat undvika 

effekten.
38

 

2.1.2 Frånvaro av rättfärdigande omständigheter 

För att återknyta till den inledande översikten av brottsbegreppet förutsätter en 

otillåten gärning, förutom brottsbeskrivningsenlighet, att det inte föreligger 

några rättfärdigande omständigheter. Rättfärdigande omständigheter kan 

beskrivas som olika typer av inskränkningar i det annars straffbelagda området 

och utgörs bl.a. av nödvärnsrätten, nödrätten och polisers våldsbefogenheter 

inom ramen för laga befogenhet.
39

 Den närmare innebörden av rättfärdigande 

                                                           
34 A.a., s. 44-45. 
35 Se avsnitt 2.1.1. Leijonhufvud/Wennberg för fram samma resonemang i Leijonhufvud & Wennberg, 

Straffansvar, s. 45. 
36 Leijonhufvud & Wennberg, Straffansvar, s. 27. 
37 A.a., s. 46-47. 
38 A.a., s. 47. 
39 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 228-230. 
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omständigheterna är inget som är av direkt relevans för denna uppsats.
40

  

 

2.1.3 Personlig skuld 

I svensk straffrätt, som laborerar med skuldformerna uppsåt och oaktsamhet, 

hänför sig skuldfrågorna till en gärnings följder och omständigheter. För 

straffrättsligt ansvar krävs att uppsåt eller, där särskilt är stadgat, oaktsamhet 

kan åläggas gärningsmannen
41

 samt att inga ursäktande omständigheter är för 

handen.
42

 Vidare krävs att gärningsmannens uppsåt/oaktsamhet täcker den 

otillåtna gärningen, alltså både gärningens brottsbeskrivningsenlighet och 

frånvaron av rättfärdigande omständigheter.
43

  

Nedan kommer de olika uppsåtsformerna att beröras kortfattat, detta för att 

tydliggöra gränsdragningen mellan uppsåt och oaktsamhet. Därefter kommer 

de olika typerna av oaktsamhet att utredas mer ingående. 

2.1.3.1 Uppsåt 

Enligt svensk rätt finns det tre olika former av uppsåt; avsiktsuppsåt, 

insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt. Alla uppsåtsbegrepp innehåller två 

huvudsakliga element, ett kognitivt och ett voluntativt. Det kognitiva elementet 

relaterar till gärningsmannens kunskapsmässiga eller intellektuella 

föreställning, vilken brukar beskrivas utifrån vetskap, visshet och insikt. Det 

voluntativa elementet beskriver gärningsmannens inställning eller attityd till en 

viss gärnings följd och omständigheter.
44

 

Avsiktsuppsåtet motsvarar i sak det äldre, direkta uppsåtet och omfattar 

situationer där gärningsmannen ser följden som ett syfte eller ett 

genomgångsled till ett annat syfte. I kognitivt hänseende är det tillräckligt att 

gärningsmannens inställning kan beskrivas i termer av åtminstone misstanke. 

Eftersom den gärningsman som har avsiktsuppsåt vill åstadkomma en viss följd 

med sin gärning är det dock sällan aktuellt att ta ställning till det kognitiva 

elementet. Det är vidare endast en gärnings följder som kan vara föremål för 

                                                           
40 För vidare läsning hänvisas till Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, kap. 3 samt lagkommentaren till 24 

kap. 1-5 §§ BrB och polislagen. 
41

1 kap. 2 § BrB. 
42 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 309 samt nivå B1 och B2 i  brottsbegreppet i avsnitt 2.1 ovan. 
43 Se nivå A1 och A2 i brottsbegreppet i avsnitt 2.1 ovan. 
44 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 311 och 324. 
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syfte eller avsikt. Vad avser gärningsomständigheter är det tillräckligt med 

likgiltighetsuppsåt (eller insiktsuppsåt), enligt nedan.
45

 

Insiktsuppsåtet bygger helt på uppsåtsbedömningens kognitiva element och 

kravet på uppsåt anses uppfyllt i de fall då gärningsmannen, i förhållande till en 

gärnings följd eller omständigheter, ”inte hyser några egentliga tvivel, är 

praktiskt taget säker eller ser dem som praktiskt taget oundvikliga”.
46

  

Likgiltighetsuppsåtet är uppbyggt som en kombination av det kognitiva och det 

voluntativa elementet och bedömningen görs i två steg. För det första måste 

konstateras att gärningsmannen har insett att det förelegat en risk för följden 

eller förekomsten av en omständighet. Den kognitiva inställningen måste 

kunna beskrivas i termer av åtminstone misstanke, vilket motsvarar medveten 

oaktsamhet. I det andra steget ligger fokus på gärningsmannens voluntativa 

inställning till följdens realisation eller förekomsten av en omständighet. 

Härvid måste kunna konstateras att gärningsmannen inte ser följden eller 

omständigheten som skäl nog för att avstå från att handla.
47

 

2.1.3.2 Oaktsamhet 

Skuldformen oaktsamhet förekommer både som medveten och omedveten. 

Innebörden av dessa samt gränsdragningen dem emellan kommer att redogöras 

för i förevarande avsnitt.  

En medvetet oaktsam gärningsman har samma kognitiva inställning som den 

som agerar med likgiltighetsuppsåt.
48

 Medveten oaktsamhet innebär således att 

gärningsmannen har insett att det förelegat en risk för följden eller en risk för 

förekomsten av en omständighet. Den kognitiva  inställningen måste kunna 

beskrivas i termer av, åtminstone misstanke. Den medvetet oaktsamme 

gärningsmannen skiljer sig dock i voluntativt hänseende från den som agerar 

med likgiltighetsuppsåt. Medveten oaktsamhet innehåller förvisso inslag av 

likgiltighet hos gärningsmannen men bara inför risken att någon omständighet 

föreligger eller att en följd inträffar. 
49

 

                                                           
45 A.a., s. 323-324. 
46 A.a., s. 321. 
47 A.a., s. 321-322. 
48 Se avsnitt 2.1.3.1 ovan. 
49 Asp m.fl., Kriminalrättens grundet, s. 334-335. 
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En omedvetet oaktsam gärningsman skulle ha förstått att en viss följd skulle 

inträffa eller att en viss omständighet förelåg, om hon/han hade gjort vad 

hon/han borde ha gjort i form av att vidta försiktighetsåtgärdet, utföra 

kontroller o.s.v. Den likgiltighet som läggs den omedvetet oaktsamme till last 

är likgiltighet inför huruvida det finns en risk vid ett visst handlande, en risk 

som hon/han inte är medveten om.
50

 Bedömningen av omedveten oaktsamhet 

sker i två steg, varav det första består i att reda ut vad gärningsmannen kunde 

ha gjort för att komma till relevant misstanke om en föreliggande risk.
51

 Vid 

denna bedömning ska gärningsmannens personliga förmåga vid 

handlingstillfället beaktas. Här finns således utrymme för att ta hänsyn till om 

gärningsmannen exempelvis råkade i  panik och därmed förlorade förmågan att 

tänka sig för. Det andra steget i bedömningen är en prövning av om det som 

gärningsmannen kunde göra för att komma till insikt om en viss risk, också är 

något som hon/han borde ha gjort.
52

 Klandervärdhetsbedömningen ska, enligt 

Asp/Ulväng/Jareborg göras så individuell som möjligt och hänsyn ska tas till 

gärningsmannens eventuella svagheter, samt tillfälliga tillstånd av exempelvis 

skräck och förvirring.  

Här kan också tilläggas att, trots att bedömningen ska vara individinriktad, 

utgår den ofta från en normalt aktsam person eller olika standarder för 

aktsamhet. Kraven på aktsamhet kan även variera mellan olika sammanhang 

och olika personer beroende på vilken roll dessa personer befinner sig i. 

Exempelvis förutsätts en körkortsinnehavare besitta vissa kunskaper vid 

framförandet av ett fordon.
53

 

2.1.3.3 Täckningsprincipen 

Inledningsvis kan sägas att det inte finns någon principiell skillnad mellan 

täckning med uppsåt och täckning med oaktsamhet.
54

 Av intresse för denna 

uppsats är främst en presentation av vad som krävs för täckning med 

oaktsamhet. Problem som relaterar till täckningsprincipen utgör dock inte 

huvudfokus för denna framställning och därmed kommer redogörelsen att 

hållas relativt kortfattad. 

                                                           
50 A.a., s. 335 ff. 
51 Det s.k. orsaksledet. Se Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 336 f. 
52 Det s.k. klandervärdhetsledet.. Se Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 337 f. 
53 A.a., s. 335-338. 
54 A.a., s. 369. 
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Täckningsprincipen innebär att gärningsmannens uppsåt/oaktsamhet måste 

täcka den otillåtna gärningen, alltså både gärningens brottsbeskrivningsenlighet 

och frånvaron av rättfärdigande omständigheter.
55

 Vad gärningsmannen tror att 

han har gjort ska således överensstämma med vad som är utrett om de verkliga 

förhållandena.
56

 Enligt Asp/Ulväng/Jareborg måste nedan angivna fråga i 

princip besvaras jakande för att en otillåten gärning ska anses vara täckt med 

uppsåt/oaktsamhet.  

 ”Antag att en verklighetsbild som omfattas av 

gärningsmannens uppsåt/oaktsamhet vore riktig. Skulle 

han i så fall ha förövat samma rättsstridiga gärning som 

han faktiskt har gjort?”
57

 

 

2.1.3.3.1. Täckning med oaktsamhet 

Oaktsamhet förekommer, som tidigare redogjorts för, både som medveten och 

omedveten.
58

 Vid medveten oaktsamhet är prövningen identiskt med 

prövningen av första ledet i likgiltighetsuppsåtet.
59

 Av avgörande betydelse är 

om gärningsmannen misstänkt möjligheten av en viss följd eller att en viss 

omständighet varit för handen. Därmed är kravet på insikt om en viss risk 

uppfylld och så även kravet på täckning.
60

 

Vid omedveten oaktsamhet krävs ingen utredning om vad gärningsmannen har 

insett. Enligt Asp/Ulväng/Jareborg räcker det ” i regel med att beskriva den 

rättsstridiga gärningen på ett sätt, som inte föranleder tvekan om att 

täckningsrelationen föreligger, och sedan ställa frågan om gärningsmannen 

skulle ha misstänkt att en sådan beskrivning var på väg att förverkligas, om han 

hade gjort något visst, som han både kunde och borde göra”.
61

 Avgörande blir 

således om gärningsmannen haft skälig anledning att anta eller borde ha 

förstått att en viss följd skulle inträffa eller att en viss omständighet förelegat. 

                                                           
55 Se nivå A1 och A2 i brottsbegreppet i 2.1 ovan. 
56 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder s. 352 f. 
57 A.a., s. 355. 
58 Se tidigare avsnitt 2.1.3.2 om oaktsamhet. 
59 Ang. likgiltighetsuppsåt, se avsnitt 2.1.3.1 ovan. 
60 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 369-370. 
61 A.a., s. 370 f. 
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2.1.4 Frånvaro av ursäktande omständigheter 

Utöver det allmänna skuldkravet i form av uppsåt eller oaktsamhet får inga 

ursäktande omständigheter föreligga om ansvar för brott ska kunna göras 

gällande.
62

 Till dessa hör bl.a. excess, tillfällig sinnesförvirring och 

straffrättsvillfarelse. Dessa kommer dock inte att behandlas ytterligare inom 

ramen för denna framställning.
63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Se nivå B2 i brottsbegreppet i avsnitt 2.1. 
63 För vidare läsning hänvisas till Kriminalrättens grunder, kap. 5. 
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3. Framkallande av fara för annan 

”Utsätter någon av grov oaktsamhet annan för livsfara eller fara för svår 

kroppsskada eller allvarlig sjukdom, dömes för framkallande av fara för annan till 

böter eller fängelse i högst två år.”
64

 

Förevarande avsnitt kommer att ägnas åt de närmare förutsättningarna för 

ansvar för brottet framkallande av fara för annan, vilket utgör kärnan i denna 

uppsats. Inledningsvis kan sägas att det finns väldigt lite skrivet om brottet i 

både förarbeten och i juridisk doktrin och möjligen är det tänkt att 

straffbestämmelsen ska utvecklas genom rättspraxis.
65

 Utgångspunkten för 

detta avsnitt blir således relevanta delar av ett knapphändigt förarbets -och 

doktrinunderlag och därefter kommer stort fokus att ligga på rättspraxis.  

Kortfattat innebär brottet framkallande av fara för annan en kriminalisering av 

en möjlighetsrelation mellan en viss gärning och följden livsfara, svår 

kroppsskada eller allvarlig sjukdom.
66

 Därutöver krävs naturligtvis att följden 

har orsakats på ett relevant sätt, men det är en fråga som hänför sig till 

bedömningen av gärningsculpa.
67

 Fara kan framkallas genom aktivt handlande 

eller genom underlåtenhet.
68

 Nedan följer en kort presentation av 

straffbestämmelsens bakgrund och därefter kommer bestämmelsens rekvisit att 

redogöras för. 

3.1 Kort bakgrund 

Brottet framkallande av fara för annan är en av brottsbalkens ursprungliga 

farekriminaliseringar. Med undantag för framkallande av fara i vissa 

specialreglerade fall, exempelvis på grund av venerisk smitta, saknade brottet 

motsvarighet i den äldre strafflagen.
69

 Enligt straffrättskommitténs betänkande 

föreslogs straffbestämmelsen omfatta framkallande av fara för ”annans liv eller 

hälsa”.
70

 Departementschefen ansåg dock att en sådan brottsbeskrivning skulle 

komma att ”innefatta förfaranden av en alltför obestämd och tänjbar karaktär” 

                                                           
64 Se BrB 3 kap. 9 §. 
65 Egen reflektion. 
66 Se Asp m.fl., Kriminalrätten grunder, s.100 ang. kriminalisering av en möjlighetsrelation samt 

Holmqvist m.fl., Brottsbalken en kommentar, s. 3:59 ang. att någon ”gripbar” effekt ej krävs. 
67 Se avsnitt 2.1.1.1 ovan. 
68 Straffansvar genom underlåtenhet behandlas inte inom ramen för denna framställning men ett exempel 

på detta utgörs av RH 1981:107. 
69 Prop. 1962:10 del B, s. 94-95. 
70 SOU 1953:14, s. 142. 
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och i det ursprungliga departementsförslaget begränsades bestämmelsen till 

framkallande av fara för annans liv.
71

 På begäran av lagrådet , som ansåg att 

bestämmelsen begränsats för mycket, kom även framkallande av svår 

kroppsskada och allvarlig sjukdom att omfattas.
72

 Brottsbeskrivningen omfattar 

i dagsläget en gärning som består i att någon, av grov oaktsamhet, utsätter 

någon för livsfara, fara för svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom.
73

 

Straffansvar förutsätter konkret fara och grov gärningsculpa samt grov 

oaktsamhet från gärningsmannens sida. Klart är att även uppsåtligt 

framkallande av fara faller under bestämmelsen.
74

 

3.2 Att utsätta någon för fara 

Brottet framkallande av fara för annan kräver inte att en person har utsatts för 

faran redan vid gärningstidpunkten. Det krävs inte heller att man redan vid 

tidpunkten för gärningen kan peka ut vem eller vilka personer som kan komma 

att utsättas för fara. Det är tillräckligt att någon, vem som helst, kommit i 

farozonen även om detta sker vid en senare tidpunkt. Ett krav är dock att fara 

verkligen uppstår och att någon kan sägas ha utsatts för denna fara.
75

 

Asp/Ulväng/Jareborg exemplifierar detta med att man bygger en ohållbar bro 

som öppnas för trafik först en tid efter dess färdigställande. Redan då bron är 

färdigställd är det sannolikt att någon person i framtiden kommer att nyttja 

bron. Denna person är emellertid inte möjlig att peka ut på förhand och det är 

först då personen åker eller går på bron som denne kan sägas ha utsatts för 

fara.
76

 Straffrättsligt ansvar kan inte aktualiseras i de fall då faran undanröjs 

innan någon kommit in i farozonen.
77

 

3.3 Svår kroppsskada och allvarlig sjukdom 

Vad gäller rekvisitet livsfara torde det inte föreligga några tveksamheter kring 

vad faran avser. Vad som däremot, i brottsbeskrivningen, avses med svår 

kroppsskada eller allvarlig sjukdom framgår inte av lagrummets förarbeten. 

                                                           
71 Prop. 1962:10 del B, s. 96. 
72Beckman m.fl., Kommentar till brottsbalken. 
73 Holmqvist m.fl., Brottsbalken en kommentar, s. 3:59. 
74 Jareborg & Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s. 32. 
75 Se Holmqvist m.fl., Brottsbalken en kommentar, s. 3:60,  NJA 1987 s. 490 och Asp m.fl., 

Kriminalrättens grunder, s.109-110. 
76 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 110. 
77 Se NJA 1987 s. 490. 
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Jareborg/Friberg hävdar dock att bestämningen av farans art medför att 

rättstillämpningen vid grov misshandel kan vara vägledande.
78

  

Enligt lagkommentaren till 3 kap. 6 § BrB utgörs svår kroppsskada bl.a. av 

”förlust av talförmåga, syn eller hörsel, svårt lyte eller annat kroppsfel”. Det 

finns även utrymme att bedöma mindre svåra skador som svåra kroppsskador 

om skadan har stor inverkan på den drabbade.
79

 Jareborg/Friberg gör härvid en 

jämförelse mellan betydelsen av ett skadat lillfinger för en yrkespianist kontra 

en lastbilschaufför.
80

  

Uttrycket allvarlig sjukdom i 3 kap. 6 § BrB avse r inte bara sjukdom som, i det 

enskilda fallet, är allvarlig. Även sådan sjukdom som typiskt sett är att anse 

som allvarlig omfattas av bestämmelsen.
81

 Enligt Jareborg/Friberg bedöms 

överföring av HIV-smitta i normalfallet som grov misshandel.
82

 

3.4 Grov gärningsculpa 

Straffrättsligt ansvar i enlighet med BrB 3 kap. 9 § kräver grov gärningsculpa, 

d.v.s. ett grovt otillåtet risktagande i riktning mot en viss följd.
83

 Vid gradering 

av gärningsculpa finns vissa kriterier till stöd för bedömningen
84

 och i brist på 

uttalanden i förarbeten och juridisk doktrin om vad som konstituerar grov 

gärningsculpa, måste hänvisas till de bedömningar som gjorts i rättspraxis på 

detta område.
85

 

3.5 Grov personlig oaktsamhet  

För straffrättsligt ansvar för framkallande av fara för annan krävs att 

gärningsmannen anses ha förfarit grovt oaktsamt. Enligt lagkommentaren kan 

medveten oaktsamhet
86

 ofta klassificeras som grov personlig culpa. Detta 

grundar sig på att gärningsmannen, i fall av medveten oaktsamhet, har insett 

eller haft en berättigad misstanke om en möjlig följd av sitt handlande eller att 

en viss omständighet varit för handen men han har ändå utfört gärningen. 

Enligt Asp/Ulväng/Jareborg tyder detta på en större likgiltighet inför andras 

                                                           
78 Jareborg & Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s. 32 samt NJA 2008 s. 1060. 
79 Holmqvist m.fl., Brottsbalken en kommentar, s. 3:40.  
80 Jareborg & Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s. 27. 
81 Holmqvist m.fl., Brottsbalken en kommentar, s. 3:40. 
82 Jareborg & Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s. 27. Jfr även med NJA 2004 s. 176. 
83 Jareborg & Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s. 32. 
84 Se avsnitt 2.1.1.4 om gradering av gärningsculpa. 
85 Detta kommer att tas upp i diskussionen efter praxisgenomgången. 
86 Se avsnitt 2.1.3.2 om medveten oaktsamhet ovan. 
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intressen än vid omedveten oaktsamhet, och ger därmed större anledning till 

klander.
87

  

Gillis Erenius hävdar dock att uppdelningen i medveten och omedveten 

oaktsamhet inte någon egentlig betydelse för graderingen av culpa i 

svårighetsgrader. Han menar att det som allmänt menas med omedveten 

oaktsamhet mycket väl kan vara att anse som något allvarligare och mer 

straffvärt än medveten culpa. Även Ivar Strahl är av uppfattningen att 

medveten oaktsamhet ofta kan anses som grov sådan men menar att även 

omedveten culpa kan klassificeras som grov.
88

 

3.6 Konkret fara 

Framkallande av fara för annan förutsätter, som ovan sagts, att det föreligger 

konkret fara för liv, svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom. I förevarande 

avsnitt kommer de närmare förutsättningarna för konkret fara att utredas. 

Avseende konkret fara i rättspraxis
89

 förekommer det att domstolarna hänvisar 

både till Jareborgs och till Strahls modell av detta begrepp och därför kommer 

båda dessa teoretiska utgångspunkter att redovisas. I Jareborgs fall kommer 

utgångspunkten att vara framställningen i Kriminalrättens grunder
90

, vilken 

bygger på texter av Jareborg och som till stor del överensstämmer med hans 

tidigare texter på området. Hänvisningar kommer även att ske till tidigare verk 

av författaren då detta är motiverat. 

3.6.1 Konkret fara enligt Asp/Ulväng/Jareborg 

Enligt Asp/Ulväng/Jareborgs definition föreligger konkret fara för en viss följd 

om det (1) är existensiellt möjligt att gärningen leder till följden och (2) är 

plausibelt att gärningen leder till följden.
91

 För att klarlägga om en gärning som 

företas vid en viss tidpunkt innefattar konkret fara för en viss följd måste 

därutöver följande frågor besvaras: 

 ”I vilket tillstånd befinner sig världen vid t1? 

                                                           
87 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s.. 339 samt Holmqvist m.fl., Brottsbalken en kommentar, s. 3:59. 
88 Erenius, Oaktsamhet Studier i straffrätt, sid. 81 samt Strahl, Allmän straffrätt, s. 189. 
89 Se praxisgenomgången i kap. 4. 
90 Se kap. 2.4.2 i Asp m.fl., Kriminalrättens grunder. 
91 A.a., s. 104. 
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 Vilka förändringar i världen är nödvändiga för att 

en kausalrelation skall upprättas mellan gärning 

och följd? 

 Är dessa förändringar plausibla?”
92

 

Avseende konkret fara är det, som beskrivits ovan, tillräckligt att ett konkret 

fareläge har skapats vid gärningstidpunkten (t1) och det krävs därmed inte att 

någon person har utsatts för fara redan vid denna tidpunkt.
93

 Därmed blir det 

relevant att redogöra för den skillnad som föreligger mellan att en gärning 

innefattar fara en viss följd och att ett gärning orsakar en fara för en viss följd. 

I det förra fallet knyts farebedömningen till gärningstidpunkten (t1). I det 

senare fallet kan farebedömningen istället knytas till en, av gärningen orsakad, 

okontrollerad följd vid en senare tidpunkt (t2).
94

 Jareborg illustrerar skillnaden 

mellan de olika farebedömningarna enligt följande: 

”Kontrollerad gärning vid t1   farerelation        F 

Kontrollerad gärning vid t1   orsaksrelation       F1 vid t2  farerelation      F2”
95

 

 

3.6.1.1 Existensiell möjlighet 

Existensiell möjlighet är, enligt Asp/Ulväng/Jareborg synonymt med att det är 

”möjligt för världen att i framtiden gestalta sig på ett visst sätt”.
96

 Detta 

innebär, annorlunda uttryckt, en bedömning av vilken följd en gärning kunnat 

leda till. Bedömningen av existensiell möjlighet knyter an till 

gärningstidpunkten men med hänvisning till det ovan anförda kan här påpekas 

att farebedömningen även kan göras i anslutning till en senare tidpunkt (t2).
97

  

För att en gärning ska kunna leda till en viss följd måste en det vara möjligt att 

konstruera en kausalrelation dem emellan. Därvid utnyttjas all kunskap om 

naturlagar, människors funktionssätt och beteende o.s.v. samt all kunskap om 

vilket tillstånd världen befann sig i vid gärningstidpunkten. Konstruktionen av 

en kausallinje mellan gärning och följd måste utgå från s.k. ”säkra kunskaper” 

                                                           
92 För figur, se Jareborg, Straffrättens gärningslära, s. 106. 
93 Se avsnitt 3.2 och resonemanget om den ohållbara bron. 
94 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 109 samt Jareborg, Grundbegrepp brotten mot person,  s. 173. 
95 Jareborg, Grundbegrepp brotten mot person, s. 137 
96 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 104.  
97 Se avsnitt 3.6.1.1. 
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och bedömningen blir därmed beroende av vad man lyckas utreda om 

situationen vid gärningstidpunkten. Asp/Ulväng/Jareborg exemplifierar detta 

med att någon kastar en tändsticka i en höstack. Frågan om gärningen kunnat 

leda till en brand blir då beroende av om man lyckas utreda om höet varit 

tillräckligt torrt för att antändas.
98

 

3.6.1.2 Plausibilitetskravet 

Sannolikhet kan vara av varierande styrka men enligt Asp/Ulväng/Jarebrorg 

utgörs dess nedersta gräns av kognitiv möjlighet medan den övre gränsen är 

full säkerhet. Kognitiv möjlighet innebär att det finns skäl, av sådan styrka att 

dessa inte kan uteslutas, för att tro att en viss gärning kommer att leda till en 

viss följd.
99

 I de fall då något, utan kvalificering, benämns som plausibelt 

menar Asp/Ulväng/Jareborg att det är detsamma som att säga att något är 

”rimligt”. Vilken grad av sannolikhet som måste uppfyllas för att fara ska anses 

föreligga kan inte sägas generellt. Denna bedömning är beroende av hur 

allvarlig den oönskade följden är, vilket betyder att fara för en mycket allvarlig 

följd, kräver en relativt liten grad av plausibilitet.
100

 Asp/Ulväng/Jareborg 

menar därför att det ”vore möjligt att i definitionen av konkret fara införa att 

inträffandet av F ska vara plausibelt i beaktansvärd grad”.
101

 

3.6.2 Konkret fara enligt Strahl 

Sådana brott, likt framkallande av fara för annan, för vilka det är tillräckligt att 

fara för en viss effekt har uppstått benämner Strahl som ”kuperade 

effektbrott”.
102

 Att sådan fara har uppstått måste, enligt Strahl, betyda att det 

föreligger en viss sannolikhet för effektens inträffande. Denna sannolikhet 

uppskattas genom en, på erfarenhet grundad, bedömning av förhållandena i det 

enskilda fallet. Bedömningen ska göras utifrån förhållandena vid 

gärningstidpunkten men fara kan även uppkomma genom en händelse som 

                                                           
98 Säkra kunskaper kan inte utgå från en s.k. kognitiv möjlighet, se Asp m.fl. Kriminalrättens grunder, s. 

105-106.  
99 A.a., s. 106-107. 
100 Se dock NJA 1987 s. 490 där den befarade följden var svår kroppsskada eller livsfara och domstolen 

hänvisar till Strahl. 
101 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 109. 
102 Strahl, Allmän straffrätt s. 41-42. 
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inträffar senare än vid gärningstidpunkten. Något som till en början var ofarligt 

kan senare bli farligt genom att någon kommer in i den s.k. farozonen.
103

  

Strahl menar alltså att sannolikheten för effektens inträdande blir avgörande för 

frågan om fara har uppkommit men han betonar samtidigt att en fällande dom 

inte får grundas på outredda omständigheter. Han anför härvid att misstanke 

om att en omständighet förelegat inte är tillräckligt som grund för att fara har 

framkallats.
104

 Strahl exemplifierar detta med att misstanke om att någon 

befunnit sig i närheten när någon avlossat ett skott inte är tillräckligt för ansvar 

för framkallande av fara för annan. 

Frågan om hur stor sannolikheten för en effekts inträffande ska vara för att 

farerekvisitet ska anses vara uppfyllt kan inte besvaras generellt. Strahl menar 

istället att domstolen, i det enskilda fallet, har att fråga sig; ”hur brukar det gå i 

sådana fall?”
105

 Domstolen bör vid denna bedömning ha tillgång till ett så stort 

erfarenhetsmaterial som möjligt. Av avgörande betydelse är dock, enligt Strahl, 

bestämmandet av vad som utgör ”sådana fall” eftersom ”sannolikhetsgraden 

beror av det erfarenhetsmaterial som läggs till grund för bedömningen av 

sannolikheten”. Bedömningen kommer därmed att bli olika alltefter 

erfarenhetsmaterialets omfattning. Därtill kommer att det inte finns några 

regler om vilket material som får, eller inte får, läggas till grund för 

bedömningen.
106

 

3.7 Begreppet risk i förhållande till konkret fara 

Riskbegreppet har, tidigare i denna framställning, figurerat inom ramen för 

presentationen av gärningsculpa och adekvat kausalitet.
107

 Därvid framgår att 

riskbedömningen, likt bedömningen avseende konkret fara, kretsar kring ett 

resonemang om sannolikhet i förhållande till en oönskad följd. Det är dock av 

vikt att klargöra att en riskbedömning sker utifrån ett annat perspektiv än den 

bedömning som görs avseende konkret fara. 

                                                           
103 Strahl, Allmän straffrätt, s. 42-43. Jfr detta med Asp/Ulväng/Jareborgs resonemang om den ohållbara 

bron i avsnitt 3.2. 
104 Strahl, Allmän straffrätt s.. 43. Jfr med Asp/Ulväng/Jareborgs krav på att kognitiv möjlighet inte kan 

ligga till grund för säkra kunskaper och därmed inte för existensiell möjlighet.  
105 Strahl, Allmän straffrätt, s. 45. 
106 A.a., s. 45. 
107 Se avsnitt 2.1.1.2.1 om otillåtet risktagande och 2.1.1.3 om adekvat kausalitet. 
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En bedömning av om konkret fara för en viss följd har förelegat bygger, som 

ovan anförts, på kännedom om världens faktiska tillstånd vid 

gärningstidpunkten, samt på all tillgänglig kunskap om hur världen fungerar.
108

 

Asp/Ulväng/Jareborg benämner detta som existensiell möjlighet och 

exemplifierar med en person som kör på fel sida vägen innan en kurva. 

Handlandet  utgör konkret fara för kollision med en annan bil endast om det 

står klart att det verkligen fanns en bil på andra sidan kurvan.
109

 

En riskbedömning sker däremot normalt utifrån en viss position. För att avgöra 

om en gärningsman tagit en risk måste således bedömningen ske från 

gärningsmannens perspektiv. Detta innebär att en domstol, vid beskrivningen 

av världens beskaffenhet vid gärningstidpunkten, endast kan beakta vad någon 

i gärningsmannens position rimligen har känt till. Asp/Ulväng/Jareborg 

exemplifierar åter detta med en person som kör på fel sida vägen innan en 

kurva. Personen skapar därmed en risk för kollision med en annan bil, oavsett 

om det finns någon bil på andra sidan kurvan eller inte. Händelseförloppets 

utveckling är således utan betydelse för den sannolikhetsbedömning som görs 

utifrån gärningsmannens perspektiv vid gärningstidpunkten.
110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
108 Se Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 115 samt avsnitt 3.6.1.1 om existensiell möjlighet och avsnitt 

3.6.2 om Strahls resonemang att en dom inte får grundas på outredda omständigheter. 
109 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 107 samt avsnitt 3.6.1.1 om existensiell möjlighet. 
110 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 114-116 samt avsnitt 2.1.1.2.1 om otillåtet risktagande. 
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4. Praxisgenomgång 

I detta avsnitt kommer ett urval av den rättspraxis som avser brottet 

framkallande av fara för annan att presenteras och kommenteras.
111

 De 

anslutande kommentarerna har dels ambitionen att, utifrån tidigare presenterat 

innehåll i förarbeten och doktrin, utgöra en kortfattad analys av aktuellt 

avgörande och dels att göra framställningen översiktlig för läsaren. 

Genomgången kommer att behandla ett relativt stort antal avgöranden, detta för 

att få ett gott underlag till kommande diskussion då förarbeten och doktrin 

avseende brottet är knapphändiga. Därmed är inte sagt att urvalet är 

representativt för brottet som helhet men väl medvetet gjort för att passa 

framställningens syfte och frågeställningar. 

De anslutande kommentarerna kommer att utgå från tre olika frågeställningar. 

Valet av dessa baserar sig på uppsatsens övergripande frågeställningar och har 

gjorts för att försöka identifiera de bedömningssvårigheter som är förknippade 

med brottet framkallande av fara för annan. Frågeställningarna lyder som 

följer: 

 Vad avser faran i målet och hur har konkret fara 

konstaterats föreligga? 

 Hur har bedömningen av grov gärningsculpa gjorts? 

 Hur har bedömningen av grov personlig oaktsamhet 

gjorts? 

Högsta domstolens domar är relativt få på området och praxisgenomgången 

kommer därför att innefatta avgöranden från hovrätterna, trots att dessa inte 

anses vägledande för rättstillämpningen. Valet har gjorts för att få en bättre bild 

av eventuella bedömningssvårigheter förknippade med brottet framkallande av 

fara för annan, samt för att få ett bredare underlag till avslutande diskussion. 

Redovisningen av rättspraxis kommer att ske i kronologisk ordning efter datum 

med högsta domstolens domar före hovrätternas. 

 

                                                           
111 Kommentarerna kommer i sin tur att utgöra grund för diskussionsavsnittet. 
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NJA 1968 s. 389 

Händelse 

En överfurir avlossade, efter alkoholintag, minst 15 pistolskott ut mot en 

tätbebyggd gata från fönstret i sin lägenhet. Kulorna träffade ett antal bilar som 

var uppställda på gatan samt fyra fastigheter. En av kulorna träffade 

stötfångaren på en polisbil belägen 15 meter snett nedanför furirens fönster, vid 

vars framdörr en man (H) uppehöll sig.  

HD:s bedömning 

Högsta domstolen hänvisar till hovrättens bedömning i skuldfrågan. Avseende 

överfurirens sinnestillstånd ansluter sig hovrätten till den bedömning som 

gjorts av socialstyrelsen och anför därvid, att det saknas skäl att anta att 

överfuriren skulle ha befunnit sig i ett tillstånd av patologiskt rus vid 

skottlossningen. Vidare menar hovrätten att, eftersom furiren haft pistolen 

riktad nedåt då han sköt och avståndet mellan honom och bilen uppgått till 

cirka 15 meter, måste furiren ha insett att allvarlig risk förelegat för att H skulle 

dödas eller skadas. Domstolen gör dock bedömningen att det inte funnits något 

som talat för att överfuriren ställt sig likgiltig till den följden att H skulle dö 

eller skadas svårt och att det ”därför inte kan anses styrkt att furiren handlat i 

uppsåt att döda eller skada H”. Hovrätten finner att furiren ”genom skottet och 

den fortsatta skjutningen” gjort sig skyldig till brottet framkallande av fara för 

annan. 

Kommentar 

Faran i målet avser fara för liv eller kroppsskada.
112

 Avseende bedömningen av 

huruvida konkret fara förelegat eller ej framgår det inte explicit hur denna 

bedömning har gjorts. Det som förs fram av domstolen är att furirens 

handlande medfört att en allvarlig risk ”uppenbarligen” förelegat för att H 

skulle dödas eller skadas. Tolkningsvis torde domstolen avse att definiera 

konkret fara med detta uttalande. Då domstolen använder begreppet risk kan 

ifrågasättas om den inte definierar konkret fara utifrån bedömningen av vad 

som utgör ett otillåtet risktagande.
113

 Detta skulle i sin tur innebära att 

bedömningen av konkret fara, istället för att utgå från faktiska omständigheter, 

                                                           
112 Det framgår inte om faran verkligen avser svår kroppsskada. 
113 Jfr med bedömningen av otillåtet risktagande inom ramen för gärningsculpa i avsnitt 2.1.1.2.1. 
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görs utifrån gärningsmannens perspektiv och vad denne haft anledning att 

räkna med.
114

 

Domstolen gör ingen uttalad prövning av gärningsculpan. Domstolen anför 

dock att allvarlig risk förelegat för att H skulle dödas eller skadas av skottet. 

Detta uttalande kan helt klart tolkas som att domstolen anser att det förelegat 

ett otillåtet risktagande i riktning mot följden död eller svår kroppsskada. 

Varför detta skulle utgöra ett grovt otillåtet risktagande är inget som domstolen 

diskuterar.
 115

 

Gällande det personliga ansvaret konstaterar domstolen att furiren ”måste ha 

insett” riskerna med sitt handlande. Detta torde kunna tolkas som att domstolen 

lastar honom med medveten oaktsamhet.
116

 

 Avslutningsvis kan sägas att domstolens uttalade, att furiren ”genom skottet 

och den fortsatta skjutningen” har gjort sig skyldig till brottet framkallande av 

fara för annan, är högst otydligt. Bedömningen har i sin helhet utgått från 

vilken fara H har utsatts för genom furirens handlande. Det blir därmed oklart 

huruvida domstolen väger in övriga skott i bedömningen eller inte, trots att 

varken farebedömning, gärningsculpabedömning eller oaktsamhetsbedömning 

har gjorts i förhållande till dessa. 

NJA 1969 s. 233 

Händelse 

En värnpliktig som färdades på ett lastbilsflak avlossade ett antal lösa skott i 

samband med att en personbil påbörjade en omkörning av lastbilen.  

HD:s bedömning 

Högsta domstolen fastställer hovrättens dom. Hovrätten konstaterar 

inledningsvis att utredningen inte visar att den värnpliktiges vapen, vid 

skottlossningen, var riktat mot den omkörande personbilen. Trots detta anför 

domstolen att skottlossningen ”lätteligen” kunnat påverka föraren av 

personbilen på ett sådant sätt att bilen körts av vägen, varav både förare och 

passagerare kunnat tillfogas svåra kroppsskador. Domstolen konstaterar 

                                                           
114 Se avsnitt 3.7 om risk i förhållande till konkret fara. 
115 Se avsnitt 2.1.1.2.3 ovan om gradering av gärningsculpa. 
116 Se avsnitt 2.1.3.2. ovan om medveten oaktsamhet, vilket kräver insikt (misstanke) hos 

gärningsmannen. 
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därefter att den värnpliktige inte förvissat sig om att det inte funnits andra 

trafikanter i närheten samt att han måste ha insett hur en skottlossning skulle 

kunna skrämma andra trafikanter. Den värnpliktige har därmed, genom grov 

oaktsamhet framkallat fara för annan. 

Kommentar 

Faran i målet avser fara för svår kroppsskada. Avseende bedömningen av 

huruvida konkret fara förelegat eller ej framgår det inte explicit hur denna 

bedömning har gjorts. Det som förs fram av domstolen är att skottlossningen 

”lätteligen” kunnat påverka föraren av personbilen på ett sådant sätt att denne 

kört av vägen, med svåra kroppsskador som följd. Domstolens konstaterande 

att skottlossningen kunnat påverka bilföraren kan jämföras med 

Asp/Ulväng/Jareborgs krav på existensiell möjlighet eller möjligen Strahls krav 

på utredda omständigheter.
117

 Däremot är det oklart hur domstolen har 

resonerat kring graden av sannolikhet. En tolkning är att domstolen avser att 

etablera sannolikhet med uttrycket ”lätteligen”. Uttrycket skulle därmed 

motsvara Asp/Ulväng/Jareborgs krav på ”sannolikt i beaktansvärd grad” eller 

Strahls krav på, en på erfarenhet grundad, jämförelse med liknande fall.
118

 

Avseende bedömningen av gärningsculpa gör domstolen ingen uttalad 

prövning. Högsta domstolen anför dock att skottlossningen ”lätteligen” kunnat 

påverka bilföraren så att denna kört av vägen, med svåra kroppsskador som 

följd. Detta torde kunna tolkas som ett otillåtet risktagande mot en viss följd.
119

 

Däremot framgår inte hur domstolen har kommit fram till att detta handlande 

utgör ett grovt otillåtet risktagande.
120

 

Enligt domstolen måste den värnpliktige ha insett hur skottlossningen skulle 

kunna skrämma bilföraren. Därmed verkar det som att domstolen definierar 

grov personlig oaktsamhet utifrån medveten oaktsamhet i detta fall.
121

 

NJA 1969 s. 346 

Händelse 

I samband med att två värnpliktiga nattetid skulle besöka och kontrollera vissa 

                                                           
117 Se avsnitt 3.6.1.1 och 3.6.2. 
118 Se avsnitt 3.6.1 och 3.6.2 för Asp/Ulväng/Jareborgs samt Strahls definition av konkret fara. 
119 Se avsnitt 2.1.1.2.1 om bedömning av otillåtet risktagande. 
120 Se avsnitt 2.1.1.2.3 avseende gradering av gärningsculpa. 
121 Medveten oaktsamhet utgår från första ledet i likgiltighetsuppsåtet och kräver insikt (åtminstone 

misstanke) hos gärningsmannen, se avsnitt 2.1.3.2 ovan. 
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skyddsföremål utom regementets inhägnade område, påträffade dessa ett 

fordon med släckta lyktor invid ett ammunitionsförråd. En av de värnpliktiga 

(W) gick emot bilen och gjorde stopptecken och försökte öppna den vänstra 

bildörren samtidigt som han befallde bilföraren att stanna. Fordonets förare 

startade då motorn och körde hastigt från platsen varvid W sköt två skott, ett 

varningsskott vid sidan av fordonet och ett andra skott avsett att träffa 

fordonets bakhjul. Det andra skottet gick dock högre än beräknat och in genom 

fordonets bakruta, fortsatte mot höger sidoruta och gick slutligen ut genom 

fordonets vindruta. I fordonet befann sig två personer som klarade sig oskadda.  

HD:s bedömning 

Högsta domstolen konstaterar inledningsvis att den grundläggande 

soldatinstruktionen för krigsmakten ”Svensk soldat” innehåller regler av 

innebörden att vapen endast får brukas som yttersta utväg i fredstid. Enligt 

reglerna ska hänsyn även tas till betydelsen av det intresse som ska skyddas vid 

bedömningen av om vapenbruk är försvarligt. Domstolen kan även konstatera 

att bestämmelserna är förhållandevis oklara och inte tillräckliga, i vart fall inte 

utan vidare instruktioner, för en värnpliktig under utbildning. W har erhållit ett 

exemplar av ”Svensk Soldat” men utan uppmaning att läsa den. W har även 

erhållit muntlig instruktion av innebörden att hans patrull haft befogenhet att 

stoppa misstänkta fordon och kräva legitimation. Av den muntliga 

instruktionen har dock inte framgått vilka begränsningar som användande av 

skjutvapen varit förknippade med. Högsta domstolen konstaterar att någon 

nödvärnssituation inte förelegat samt att W handlat i strid med föreskrifterna 

om bruk av vapen i tjänsten. W har, inte helt ogrundat, trott sig ha rätt att bruka 

vapen för att utöva sin tjänst. Eftersom bilen befunnit sig på ett område dit 

allmänheten haft tillgång borde W dock ha insett att han inte fick skjuta i denna 

situation. Genom att avlossa skott nummer två anser domstolen således att W 

har, av grov oaktsamhet, utsatt personerna i fordonet för ”uppenbar livsfara” 

och dömer till ansvar för framkallande av fara för annan.  

Ett justitieråd framförde en skiljaktig mening. I enlighet med denna hade W, 

främst med hänvisning till otydliga föreskrifter, haft rätt att skjuta mot bilen. 

Att skottet träffade högre upp än avsett är inget som kan  läggas W till last. 
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Kommentar 

Faran i målet avser fara för liv. Avseende bedömningen av huruvida konkret 

fara förelegat eller ej framgår det inte explicit hur majoriteten har gjort denna 

bedömning. Domstolen nöjer sig med att konstaterar att personerna i fordonet 

utsatts för ”uppenbar livsfara”. Det framgår inte hur domstolen har resonerat 

när den har etablerat en möjlighetsrelation mellan gärning och följd och inte 

heller hur sannolikheten för den oönskade följden har bedömts. En tolkning är 

att domstolen avser att etablera sannolikhet med uttrycket ”uppenbar livsfara”. 

Uttrycket skulle därmed motsvara Asp/Ulväng/Jareborgs krav på ”sannolikt i 

beaktansvärd grad” eller Strahls krav på, en på erfarenhet grundad, jämförelse 

med liknande fall.
122

 

Hur bedömningen av gärningsculpa har gjorts målet  framgår inte uttryckligen. 

Domstolen anför visserligen att W har brutit mot föreskrifterna om bruk av 

vapen i vakttjänst. Detta är en omständighet som skulle kunna utgöra en 

presumtion för att ett otillåtet risktagande förelegat,
123

 men det framgår inte om 

det är så som domstolen har resonerat. Därefter konstaterar domstolen att W, 

genom att avlossa ett andra skott mot bilens bakhjul, av grov oaktsamhet utsatt 

personerna i bilen för ”uppenbar livsfara”. Domstolen verkar således knyta det 

otillåtna risktagandet till det andra skottet men gör, till synes, ingen ytterligare 

bedömning av varför handlandet innefattat ett grovt otillåtet risktagande i 

riktning mot den oönskade följden.
124

 

Gällande bedömningen av den personliga oaktsamheten menar domstolen att 

denna ska falla tillbaka på vad W ”borde ha insett” om huruvida han fick skjuta 

eller inte i den uppkomna situationen, eftersom föreskrifter och instruktioner 

varit otydliga. Detta kan knappas tolkas på något annan sätt än att domstolen 

anser att omedveten oaktsamhet i detta fall är tillräckligt för att etablera grov 

oaktsamhet.
125

 Hur domstolen har kommit fram till att W ska lastas med 

                                                           
122 Se avsnitt 3.6.1 och 3.6.2 för Asp/Ulväng/Jareborgs samt Strahls definition av konkret fara. 
123 Vid bedömningen av om ett otillåtet risktagande förelegat kan föreskrifter av olika slag tjäna som 

ledning. Se avsnitt 2.1.1.2.1. 
124 Se avsnitt 2.1.1.2.3 ang. gradering av gärningsculpa. 
125 För att etablera omedveten oaktsamhet görs endast en prövning av vad gärningsmannen borde ha 

insett. Se avsnitt 2.1.3.2. 
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omedveten oaktsamhet framgår dock inte av domskälen då varken orsaksledet 

eller klandervärdsledet prövas explicit.
126

 

NJA 1987 s. 490 

Händelse 

Inför en undersökning av en patient (ett barn) har, på grund av ansvarig 

narkosläkares felskrivning, patienten premedicerats med en överdos av 

lugnande medel. Detta föranledde ett andningsstillestånd hos patienten som 

efter hand kunde hävas av sjukvårdspersonal genom konstgjord andning. 

Åklagaren väckte åtal mot ansvarig läkare och yrkade ansvar för framkallande 

av fara för annan.  

HD:s bedömning 

Högsta domstolens prövning kom att, uteslutande, handla om ifall konkret fara 

förelegat i det aktuella fallet. Domstolen inleder med att konstatera att barnet 

fått andningssvårigheter till följd av den höga dosen lugnande medel och att 

barnet kunnat avlida, eller i vart fall få en hjärnskada, om inte motåtgärder 

hade satts in. Därefter anför domstolen att konkret fara inte kan anses föreligga 

så snart det är möjligt att en effekt skulle kunna inträffa. Bedömningen av om 

konkret fara förelegat i det aktuella fallet ska istället, enligt domstolen, utgå 

från hur stor sannolikheten för inträffad effekt varit. Avseende sannolikhetens 

storlek hänvisar domstolen till Strahl som förespråkar en modell där domstolen 

ställer sig frågan hur det brukar gå i liknande fall. Mot bakgrund av att 

patienten övervakades enligt etablerade rutiner finner högsta domstolen att det 

inte kan anses ha varit sannolikt att barnet, till följd av injektionen, skulle dö 

eller utsättas för kroppsskada. Åtalet ogillades. 

Kommentar
127

 

Farebedömningen i målet avser fara för liv eller kroppsskada. Vid 

bedömningen av konkret fara hänvisar domstolen till Strahl och gör en 

sannolikhetsbedömning, baserad på erfarenhet, utifrån hur det brukar gå i 

liknande fall.
128

 Det framgår dock inte, på annat sätt än genom en hänvisning 

till etablerade rutiner, hur domstolen fastställer vad som utgör ”liknande fall”. 

                                                           
126 Prövningen av omedveten oaktsamhet innefattar två  led. Dels vad gärningsmannen kunde ha gjort och 

dels om detta är något gärningsmannen borde ha gjort. Se 2.1.3.2 ovan för vidare redogörelse. 
127 Kommer endast att beröra farebedömningen då det endast är denna som prövas av domstolen. 
128 Se Strahls definition av konkret fara i avsnitt 3.6.2 ovan. 
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Dessutom kan ifrågasättas varför domstolen väljer att göra 

sannolikhetsbedömningen uteslutande utifrån Strahl och vilket utfall en 

bedömning utifrån Asp/Ulväng/Jareborg hade fått. Detta resonemang kommer 

att utvecklas i diskussionsavsnittet.  

NJA 2004 s. 176 

Händelse 

En HIV-infekterad man (X) hade vid ett par hundra tillfällen oskyddat samlag 

med tio olika personer, trots att han var medveten om sin sjukdom. X bestred 

ansvar på den grunden att hans låga virusnivåer inte föranlett någon konkret 

fara för smittspridning. 

HD:s bedömning 

Domstolen konstaterar inledningsvis att bedömningen av konkret fara ska 

göras på objektiva grunder. Därefter anför domstolen: ”att viss gärning 

innefattat konkret fara för viss effekt brukar sägas innebära att det varit möjligt 

att gärningen skulle medföra denna effekt samt att det dessutom förelegat en 

viss sannolikhet för effekten i den meningen att det framstår som rimligt att 

förvänta sig denna som en följd av gärningen”. Hur hög graden av sannolikhet 

för en viss effekt måste vara kan, enligt domstolen, inte anges generellt men av 

betydelse är bl.a. hur allvarlig den befarade följden är. I sin fortsatta 

precisering av begreppet konkret fara anför domstolen att ”ibland uttrycks 

kravet på viss sannolikhet så att faran eller risken inte får vara försumbar eller 

att den ska vara beaktansvärd i den meningen att det skulle finnas anledning att 

beakta den när man överväger hur man ska handla. Saken kan också uttryckas 

så att frågan om kravet på viss sannolikhet i praktiken kan sägas gälla i vilken 

utsträckning som olika risktaganden får anses acceptabla i den mening att de 

inte bör kunna föranleda straffrättsliga ingripanden”. Domstolen konstaterar 

därefter att det inte finns någon definierad lägsta nivå av HIV-viruset där 

smittspridning inte kan ske. Därmed har det också förelegat en faktisk 

möjlighet för smittöverföring i vart och ett av de samlag som omfattas av 

åtalet, även om risken för överföring varit låg.  

Mot bakgrund av tidigare rättspraxis och att HIV fortfarande betraktas som en 

samhällsfarlig sjukdom anser domstolen vidare att samlag i strid med allmänna 

förhållningsregler om att använda kondom utgör ett oacceptabelt risktagande i 
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förhållande till den följden att smitta överförs. Utredningen ger vid handen att 

allmänna förhållningsregler regelmässigt meddelas till personer med en HIV-

infektion. Högsta domstolen anför att det saknas skäl att anta att X inte har 

blivit informerad om sjukdomen och, med den förknippade, relevanta 

förhållningsregler. Därmed säger domstolen att han  måste ha vetat att 

oskyddade samlag inneburit en risk för smittspridning, oaktat denna risk inte 

varit så stor. Domstolen fann, efter en omfattande prövning av uppsåtet, att X 

inte ställt sig likgiltig till att hans partners skulle smittas men att han 

uppsåtligen framkallat fara för att dessa skulle smittas. 

Kommentar 

Faran i målet avser fara för överföring av HIV-smitta. Avseende bedömningen 

av  konkret fara verkar det som att domstolen, till en början, definierar detta 

begrepp utifrån Asp/Ulväng/Jareborgs modell för konkret fara.
129

 Domstolen 

pekar härvid på att det ska finnas en möjlighetsrelation mellan gärning och 

följd samt att det krävs en viss grad av sannolikhet för inträffad effekt. När 

domstolen sedan går in på bedömningen av hur stor sannolikheten för en 

oönskad följd ska vara för att etablera konkret fara, anför den först att faran 

eller risken inte får vara försumbar eller att den ska vara beaktansvärd. 

Ordvalet beaktansvärd tyder på att högsta domstolen håller fast vid 

Asp/Ulväng/Jareborgs definition av konkret fara även vid bedömningen av 

sannolikhetsgraden.
130

 Däremot blandar domstolen här in begreppet risk, något 

som bör hållas isär från begreppet konkret fara.
131

 Därefter verkar det som att 

domstolen sätter likhetstecken mellan gärningsculpabedömningen och kravet 

på viss sannolikhet för inträffad följd när den säger att ”kravet på viss 

sannolikhet i praktiken kan sägas gälla i vilken utsträckning som olika 

risktaganden får anses acceptabla i den mening att de inte bör kunna föranleda 

straffrättsliga ingripanden”.
132

 Därmed definierar domstolen konkret fara 

utifrån begreppet risk, vilket i sin tur innebär att bedömningen av konkret fara, 

                                                           
129 Enligt Asp/Ulväng/Jareborg måste följden av en gärning vara existensiellt möjlig samt plausibel i 

beaktansvärd grad. Se avsnitt 3.6.1 ovan. 
130 Se avsnitt 3.6.1.2 ang. uttrycket ”plausibelt i beaktansvärd grad”. 
131 Se avsnitt 3.7 om risk i förhållande till konkret fara. 
132 Jfr med bedömningen av ett otillåtet risktagande inom ramen för gärningsculpabedömningen i avsnitt 

2.1.1.2.1 ovan.  
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istället för att utgå från faktiska omständigheter, görs utifrån gärningsmannens 

perspektiv och vad denne haft anledning att räkna med.
133

 

Avseende gärningsculpa anför domstolen att samlag i strid med allmänna 

förhållningsregler om att använda kondom utgör ett ”oacceptabelt 

risktagande,” i förhållande till följden att smitta överförs. Detta trots att risken 

för smittoöverföring varit låg. Det framgår dock inte av domen hur domstolen 

har kommit fram till att handlandet skulle utgöra en grovt otillåtet risktagande. 

Det kan ifrågasättas om en sådan liten risk för smittoöverföring som 

konstaterats i detta fall, verkligen räcker för att etablera grov gärningsculpa.
134

 

Resonemanget kommer att utvecklas i diskussionsavsnittet. 

Gällande den personliga skulden bedömer domstolen att X har förfarit 

uppsåtligt. Vid denna bedömning läggs stor vikt vid vilken vetskap X haft om 

olika typer av förhållningsregler förknippade med sjukdomen.
135

 

NJA 2008 s. 1060 

Händelse 

En person (P) hade, på en grusbelagd infartsväg till sin fastighet, grävt ner två 

plankor försedda med kraftiga spikar. Plankorna var placerade tvärs över vägen 

och spikarnas vassa ändar stack upp cirka fem centimeter ovanför gruset. P 

hade även försett infarten med en varningsskylt om att fortsatt körning skedde 

på egen risk. Spikplankorna upptäcktes av två polismän som i tjänsten skulle 

göra ett besök på fastigheten. Åklagaren yrkade ansvar för framkallande av fara 

för annan på den grunden att P, av grov oaktsamhet, framkallat fara för svår 

kroppsskada för poliserna. 

HD:s bedömning 

HD konstaterar inledningsvis att konkret fara kräver att fara ska ha uppkommit 

i ett enskilt fall. Det krävs däremot inte att alla de personer som möjligen kan 

utsättas för fara kan pekas ut redan vid gärningstillfället. Det är tillräckligt att 

någon hamnar i farozonen, även om detta sker i tiden efter att själva gärningen 

företagits. Därefter går domstolen in på prövningen av vad som menas med 

svår kroppsskada. HD hänvisar till lagförarbeten och anför att förlust av 

                                                           
133 Se avsnitt 3.7 om risk i förhållande till konkret fara. 
134 Se avsnitt 2.1.1.2.1 om beaktansvärd risk och avsnitt 2.1.1.2.3 om gradering av gärningsculpa. 
135 Uppsåtsbedömningen kommer inte att behandlas inom ramen för denna framställning och därmed inte 

kommenteras ytterligare. 
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talförmåga, syn eller hörsel, svårt lyte eller annat svårt kroppsfel 

”uppenbarligen” utgör svår kroppsskada. Även annan, anatomiskt sett, mindre 

skada kan dock omfattas om den har särskilt stor betydelse för den skadade. 

Mot bakgrund av hänvisningar till Jareborg, Strahl och NJA 2004 s. 176 

rörande farans storlek, anför domstolen att det förelegat konkret fara för att 

någon av poliserna skulle trampa eller snubbla på en spikbräda och skadas. 

Sannolikheten för att polismännen skulle drabbas av svår kroppsskada har 

emellertid varit så låg att ”risken inte var beaktansvärd”. 

Kommentar 

Domstolen konstaterar att det förelegat konkret fara för att poliserna skulle 

trampa eller snubbla på spikbrädan. Avseende den konkreta farans storlek 

hänvisar domstolen till Jareborg, Strahl och tidigare rättspraxis. Detta behöver 

inte i sig vara motsägelsefullt men det framstår ändå som relativt oklart vad 

som krävs för konkret fara i det enskilda fallet. Om man ser till Strahl ska 

bedömningen av sannolikheten för en viss följd göras utifrån liknande fall och 

vara grundad på erfarenhet. Asp/Ulväng/Jareborg förespråkar ett 

sannolikhetskrav som innebär att följden varit ”plausibel i beaktansvärd 

grad”
136

 och i NJA 2004 s. 176 förs ytterligare en utgångspunkt för 

sannolikhetsbedömningen, grundad på bedömningen av ett otillåtet 

risktagande, fram av högsta domstolen.
137

 Därefter anför domstolen att 

sannolikheten för svår kroppsskada till följd av att någon snubblar på 

spikplankan varit så låg att risken inte varit beaktansvärd. Valet av ordet 

beaktansvärd tyder på att domstolen har använt sig av Asp/Ulväng/Jareborgs 

modell för konkret fara. Genom att använda ordet risk kan dock ifrågasättas om 

domstolen, i själva verket, har definierat konkret fara utifrån begreppet risk. 

Detta skulle i sin tur innebära att bedömningen av konkret fara, istället för att 

utgå från faktiska omständigheter, görs utifrån gärningsmannens perspektiv 

och vad denne haft anledning att räkna med.
138

 

RH 1987:7 

Händelse 

Sedan en pojke tagit en skylt på en fastighet, hotade fastighetsägaren att skjuta 

                                                           
136 Se avsnitt 3.6.1 samt 3.6.2 avseende konkret fara enligt Asp/Ulväng/Jareborg och Strahl. 
137 Bedömningen av kravet på sannolikhet för viss följd i NJA 2004 s. 176 har kommenterats ovan i 

anslutning till rättsfallet. 
138 Se avsnitt 3.7 om risk i förhållande till konkret fara. 
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pojken med ett gevär om denne inte stannade sin motorcykel. Pojken försökte 

då köra från platsen varvid fastighetsägaren avlossade ett skott som träffade 

motorcykelns tank. Åklagaren yrkade bl.a. ansvar för framkallande av fara för 

annan. 

Hovrättens bedömning 

Hovrätten börjar med att konstatera att fastighetsägaren haft vissa rättigheter i 

enlighet med 24 kap. BrB i syfte att hindra pojken att ta med sig skylten. 

Därefter anför domstolen att fastighetsägaren, genom sitt agerande, vida 

överskridit denna rätt och finner att han gjort sig skyldig till framkallande av 

fara för annan. 

Kommentar 

Domskälen säger i detta fall ingenting om hur bedömningen av konkret fara, 

grov gärningsculpa eller grov personlig oaktsamhet har gjorts. 

Mål nr. B 8241-11 från Svea hovrätt.
139

 

Händelse 

Då en kvinna (A) träffat en ny pojkvän efter en separation från sin tidigare man 

(S), har S börjat att skicka sms med innebörden att han var smittad med HIV 

och Hepatit B. Utredningen har visat att S bar på Hepatit B-smitta som varit 

smittsam i låg till obetydlig grad. Av åklagarens utredning framgår vidare att 

Hepatit B betraktas som en allmänfarlig sjukdom i smittskyddslagens mening 

och att bärare av viruset har informationsansvar gentemot eventuella partners. 

HovR:s bedömning 

Hovrätten hänvisar till tingsrättens bedömning i skuld- och påföljdsfrågan.
140

 

Tingsrätten konstaterar inledningsvis att S varit införstådd med att han bar på 

Hepatit B-smitta. Smittorisken har varit låg eller av obetydlig grad. Mot 

bakgrund av att parterna haft ”en varm och intim relation där sex utgjort en 

naturlig del i samvaron” bedömer tingsrätten att S inte haft för avsikt att 

överföra smitta till A. Därmed anför tingsrätten att S inte varit likgiltig till att A 

skulle smittas med Hepatit B och att gärningen ska bedömas som framkallande 

av fara för annan. 

                                                           
139 Dom meddelad 2012-01-20. 
140 Av vikt för denna framställning är endast bedömningen i skuldfrågan. 
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Kommentar 

Faran i målet avser fara för överföring av Hepatit B-smitta. Det framgår inte 

uttryckligen hur farebedömningen har gjorts. Tingsrätten konstaterar dock att  

smittorisken varit låg eller av obetydlig grad.
141

 Vid en jämförelse med 

Asp/Ulväng/Jareborgs definition av konkret fara, kan ifrågasättas om en låg 

eller obetydlig smittorisk verkligen uppfyller kraven på att smittoöverföring 

varit existensiellt möjlig och ”plausibel i beaktansvärd grad”. Det framgår inte 

heller om domstolen, i enlighet med Strahls modell, har avgjort sannolikheten 

utifrån en jämförelse med liknande fall.
142

 

Gällande bedömningen av gärningsculpa framgår inte av domskälen hur 

domstolen kommit fram till att handlandet utgjort ett grovt otillåtet risktagande 

i riktning mot följden att smitta skulle överföras.
143

 Det kan dock ifrågasättas 

om en smittorisk som varit låg eller av obetydlig grad kan etablera grov 

gärningsculpa.
144

 

Avseende den personliga culpan verkar domstolen ha definierat grov 

oaktsamhet utifrån en prövning av om S kunde lastas med likgiltighetsuppsåt. 

Härvid konstaterar domstolen att S varit införstådd med att han bar på Hepatit 

B-smitta. Domstolen diskuterar dock inte huruvida S måste ha misstänkt att 

smitta kunde överföras eller inte.
145

 

Mål nr. B 3415-07 från Svea hovrätt.
146

 

Händelse 

En man (X) åtalades för framkallande av fara för annan efter att ha framfört en, 

till lätt motorcykel ändrad, moped i korridoren på en skola. Körningen har skett 

i anslutning till lunchrasten och därmed har människor uppehållit sig i 

korridoren. Längs korridoren fanns även dörrar till klassrum och lärarrum. 

HovR:s bedömning 

Inledningsvis konstaterar domstolen att X, genom sitt handlande, förfarit grovt 

                                                           
141 Jfr med NJA 2004 s. 176 där domstolen presenterar utredning om att det funnits en faktisk möjlighet 

till smittöverföring i varje fall. 
142 Jfr med de krav som Asp/Ulväng/Jareborgs och Strahls definition av konkret fara ställer  på att en följd 

ska vara möjlig och sannolik i viss utsträckning, avsnitt 3.6.1 och 3.6.2. 
143 Se avsnitt 2.1.1.2.3 avseende gradering av gärningsculpa. Det framgår dock inte att domstolen beaktat 

dessa kriterier. 
144 Se avsnitt 2.1.1.2.1 om beaktansvärd risk och avsnitt 2.1.1.2.3 om gradering av gärningsculpa. 
145 Medveten oaktsamhet motsvarar första ledet i likgiltighetsuppsåtet och kräver åtminstone misstanke 

hos gärningsmannen, se avsnitt 2.1.3.2. 
146 Dom meddelad 2007-06-05. 
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oaktsamt. Hovrätten anför att det funnits förhållandevis lite utrymme för att 

manövrera mopeden i korridoren, samt att det inte kunnat uteslutas att 

personerna som uppehöll sig  i angränsande rum skulle ha kunnat gå ut i 

korridoren under pågående körning. X har därtill inte vidtagit några 

säkerhetsåtgärder. Hovrätten menar därför att de personer som uppehållit sig i 

korridoren och angränsande rum har utsatts för konkret fara för att bli påkörda 

och därmed drabbas av svår kroppsskada. Vid denna bedömning hänvisar 

domstolen till att det är tillräckligt för ansvar att en eller flera personer kommit 

i farozonen. Vem eller vilka personerna som utsätts för fara är behöver inte 

vara bestämt.  

Kommentar 

Faran i målet avser fara för svår kroppsskada. Avseende bedömningen av 

konkret fara anför hovrätten att det ”inte kan uteslutas” att personerna i de 

angränsande rummen skulle ha kunnat gå ut i korridoren. Därtill finner 

domstolen att korridoren var trång och att X inte vidtog några 

säkerhetsåtgärder. Det kan dock ifrågasättas om inte domstolen, till viss del, 

har definierat konkret fara utifrån ett otillåtet risktagande.
147

 Det framgår inte 

av utredningen att det verkligen fanns personer i de, till korridoren, 

angränsande rummen. Därmed borde en möjlighetsrelation mellan 

mopedkörningen och den följden att någon kommer ut ur ett rum och blir 

påkörd med svåra kroppsskador som följd svårligen kunna etableras.
148

 En 

definition av konkret fara utifrån ett otillåtet risktagande skulle i sin tur 

innebära att bedömningen av konkret fara, istället för att utgå från faktiska 

omständigheter, görs utifrån gärningsmannens perspektiv och vad denne haft 

anledning att räkna med.
149

 

Gällande gärningsculpabedömningen framgår inte explicit hur domstolen har 

resonerat. Hovrätten för dock ett resonemang om att korridoren varit trång och 

att det inte varit uteslutet att personer i angränsande rum kommit ut i 

korridoren. Resonemanget torde kunna tolkas som ett otillåtet risktagande i 

riktning mot följden att någon blir påkörd och skadad. Det framgår dock inte 

                                                           
147 Jfr begreppen risk och konkret fara i avsnitt 3.7. 
148 Se Asp/Ulväng/Jareborgs krav på existensiell möjlighet och Strahls krav på att 

sannolikhetsbedömningen måste grunda sig på utredda omständigheter i avsnitt 3.6.1.1 och 3.6.2. 
149 Se avsnitt 3.7 om risk i förhållande till konkret fara. 
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hur stor denna risk uppskattas att vara.
150

 Domstolen konstaterar dessutom att 

X inte vidtagit några säkerhetsåtgärder. Hur domstolen kommit fram till att 

handlandet utgjort ett grovt otillåtet risktagande framgår inte.
151

 

Hovrätten anser att X har ”varit grovt oaktsam” genom att framföra 

motorcykeln i korridoren. Det framgår inte vilken grad av oaktsamhet som 

domstolen menar grundar personligt ansvar. Omständigheterna talar dock för 

att X åtminstone måste ha misstänkt att människor skulle kunna komma till 

skada till följd av handlandet. Detta är dock inget som framgår av 

domstolens domskäl.
152

  

Mål nr. B 2591-07 från Hovrätten över Skåne och Blekinge.
153

 

Händelse 

Vid en akut operation av den stora kroppspulsådern höll kirurgen patientens 

blodcirkulation och syretillförsel till hjärnan avstängd under 118 minuter, 

vilket överskred den säkra tiden med mer än en timme. Patienten fick 

hjärnskador och avled sedemera. 

HovR:s bedömning 

Utredningen visar att patienten befunnit sig i ett livshotande tillstånd vilket 

krävt omedelbar operation. Klart är även att det är av vikt att ett 

cirkulationstillstånd görs så kort som möjligt. Den säkra tiden för avstängd 

syretillförsel till hjärnan var 30 minuter i det aktuella fallet. Den avgörande 

frågan i hovrätten kom att handla om ifall det varit nödvändigt att genomföra 

hela operationen under cirkulationsstillestånd. Med hänvisning till 

sakkunnigutlåtande och övriga vittnesuppgifter sluter sig hovrätten till att det 

saknats skäl för kirurgen att genomföra alla delar av operationen under 

cirkulationsstillestånd. Med hänsyn till risken för hjärnskador har kirurgen 

därför utfört operationen i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet och av 

grov oaktsamhet utsatt patienten för fara för svår kroppsskada. Domstolen fann 

inte styrkt att patientens hjärnskador verkligen uppkommit till följd av 

kirurgens felaktiga metodval vid operationen och han dömdes därför till ansvar 

för framkallande av fara för annan. 

                                                           
150 Jfr med avsnitt 2.1.1.2.1 om otillåtet risktagande. 
151 Se avsnitt 2.1.1.2.3 avseende gradering av gärningsculpa. Det framgår dock inte om domstolen beaktat 

dessa kriterier 
152 Se avsnitt 2.1.3.2 ovan. Misstanke räcker som grund för insikt vid medveten oaktsamhet. 
153 Dom meddelad 2008-06-11. 



48 

 

Kommentar 

Faran i målet avser fara för svår kroppsskada. Det framgår inte uttryckligen hur 

hovrätten har gjort bedömningen avseende konkret fara.  Domstolen nöjer sig 

med att konstatera att läkaren, med hänsyn till risken för hjärnskador, har utfört 

operationen i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet och därmed utsatt 

patienten för fara. Eftersom domstolen använder sig av begreppet risk, kan 

ifrågasättas om bedömningen av konkret fara har gjorts utifrån bedömningen 

av ett otillåtet risktagande. Detta skulle i sin tur innebära att bedömningen av 

konkret fara, istället för att utgå från faktiska omständigheter, görs utifrån 

gärningsmannens perspektiv och vad denne haft anledning att räkna med.
154

 

Gällande gärningsculpabedömningen verkar domstolen, tolkningsvis, hänga 

upp bedömningen av det otillåtna risktagandet på vad som utgör vetenskap och 

beprövad erfarenhet.
155

 Det framgår dock inte varför hovrätten anser att 

gärningen utgör ett grovt otillåtet risktagande i förhållande till följden.
156

 

Avseende det personliga ansvaret uttalar domstolen inte vilken typ av 

oaktsamhet som ligger kirurgen till last. Möjligen hänger domstolen upp även 

denna bedömning på att kirurgen handlat i strid mot vetenskap och beprövad 

erfarenhet.
157

 

Mål nr. B 4995-07 från Svea hovrätt.
158

 

Händelse 

I målet har en manlig bilist, trots att det inte fanns någon övrig trafik på vägen, 

svängt in så snävt framför en kvinnlig bilist att hon varit tvungen att 

tvärbromsa. Mannen har dessutom prejat kvinnas bil på ett sådant sätt att hon 

tvingades svänga av på en avfartsväg. 

HovR:s bedömning 

Hovrätten hänvisar till tingsrättens bedömning i skuld- och påföljdsfrågan.
159

 

Tingsrätten konstaterar inledningsvis att mannen varit oaktsam i sitt sätt att 

köra. Genom sitt handlande anser domstolen att han har utsatt kvinnan för 

                                                           
154 Se avsnitt 3.7 om risk i förhållande till konkret fara. 
155 Agerande mot olika typer av föreskrifter kan utgöra en presumtion för ett otillåtet risktagande, se 

avsnitt 2.1.1.2.1 ovan. 
156 Se avsnitt 2.1.1.2.3 ang. gradering av gärningsculpa.  
157 Olika typer av aktsamhetsstandarder och föreskrifter kan spela in även i bedömningen av personlig 

oaktsamhet, se avsnitt 2.1.3.2. 
158 Dom meddelad 2008-11-27 
159 Endast skuldfrågan kommer att behandlas. 
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livsfara, alternativt fara för svår kroppsskada. Därefter anför tingsrätten att det 

endast berott på tillfälliga omständigheter att någon allvarlig trafikolycka inte 

inträffat och bedömer därmed oaktsamheten som grov. 

Kommentar 

Faran i målet avser fara för liv eller svår kroppsskada. Avseende bedömningen 

av konkret fara framgår inte uttryckligen hur denna har gjorts. Domstolen nöjer 

sig med att konstatera att det endast berott på tillfälliga omständigheter att en 

allvarlig olycka inte inträffat. Det kan dock ifrågasättas om det inte är just 

tillfälliga omständigheter som utesluter konkret fara. Domstolens resonemang 

kan jämföras med Asp/Ulväng/Jareborgs exempel med en bilförare som kör på 

fel sida av vägen inför en kurva. Om det inte finns en bil på andra sidan kurvan 

föreligger inte konkret fara.
160

  

Gällande gärningsculpabedömningen gör domstolen ingen uttrycklig prövning. 

Tingsrätten anför dock att det endast berott på tillfälliga omständigheter att 

ingen allvarlig olycka inträffat. Detta torde kunna tolkas som att handlandet 

utgjort ett otillåtet risktagande i riktning mot följden att kvinnan skulle köra av 

vägen och skadas eller dö. Det framgår dock inte hur stor denna risk uppskattas 

vara.
161

 Det framgår inte heller varför domstolen anser att mannens handlande 

innefattar ett grovt otillåtet risktagande.
162

 

Avseende det personliga ansvaret anger domstolen att mannen varit oaktsam i 

sitt sätt att köra. Det framgår dock inte explicit hur denna oaktsamhet 

klassificeras. Omständigheterna torde dock tala för att mannen, åtminstone 

misstänkt, att detta kunnat leda till en olycka med svåra kroppsskador som 

följd.
163

 Det är dock inget som domstolen uttalar sig om. 

RH 2008:15 

Händelse 

En person (C) dömdes till ansvar för framkallande av fara för annan efter att 

han, bland publik, hanterat en s.k. bengalisk eld vid en fotbollsmatch.  

                                                           
160 Se avsnitt 3.7 avseende skillnaden mellan fara och risk. 
161 Se avsnitt 2.1.1.2.1 om beaktansvärd risk. 
162 Ang. gradering av gärningsculpa, se avsnitt 2.1.1.2.3 
163 Se avsnitt 2.1.3.2. Misstanke räcker för insikt vid medveten oaktsamhet. 
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Hovrättens bedömning 

Av utredningen framgår att lågan från en s.k. bengalisk eld kan bli mellan 1000 

och 1800 grader varm samt att risken för antändning av material och 

brännskador är uppenbar, även på en decimeters avstånd. Utredningen visar 

vidare att det var mycket folk på ståläktaren under den aktuella matchen, samt 

att C hanterat den bengaliska elden på ett sätt som fått personer i hans 

omedelbara närhet att huka sig för att inte träffas av eldsflamman. Hovrätten 

konstaterar därefter kort att ”det funnits en alldeles uppenbar fara för att någon 

annan skulle ha kunnat träffas av lågan med allvarliga skador som följd”. 

Genom hanteringen av elden finner därmed domstolen att C, av grov 

oaktsamhet, framkallat fara för annan. 

Kommentar 

Faran i målet avser fara för allvarlig skada. Avseende bedömningen av konkret 

fara konstaterar domstolen att det funnits en ”alldeles uppenbar fara för att 

någon skulle träffas av lågan, med allvarliga skador som följd”. Domstolen 

verkar här ha gjort en objektiv bedömning utifrån föreliggande omständigheter 

vid gärningstidpunkten, vilket är utgångspunkten vid konkret fara.
164

  

Gällande gärningsculpabedömningen gör domstolen ingen uttrycklig prövning. 

Domstolens uttalande, att det funnits en uppenbar fara för att någon skulle ha 

träffats av lågan med allvarliga skador som följd, torde dock kunna tolkas som 

ett otillåtet risktagande i riktning mot viss följd.
165

 Någon ytterligare utredning 

kring det otillåtna risktagandet görs inte av domstolen och det framgår inte 

varför de bedömt handlandet som ett grovt sådant.
166

 

Det personliga ansvaret diskuteras inte av domstolen i någon större 

utsträckning än att den konstaterar att C förfarit grov oaktsamt. Därmed 

framgår inte vilken grad av oaktsamhet (eller rent av uppsåt) som domstolen 

anser ska ligga till grund för det personliga ansvaret.
167

 

                                                           
164 Existensiell möjlighet och sannolikhet ska bedömas utifrån världens faktiska tillstånd vid 

gärningstidpunkten. Se avsnitt 3.6.1 och 3.6.2. 
165 Se avsnitt 2.1.1.2.1 om otillåtet risktagande. 
166 Ang. gradering av gärningsculpa, se avsnitt 2.1.1.2.3. 
167 Medveten oaktsamhet definierar ofta grov oaktsamhet, se avsnitt 3.5. Det framgår dock inte explicit 

hur domstolen har resonerat vid bedömningen av oaktsamhet i detta fall. 
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Mål nr. B 7721-10 från Svea hovrätt
168

 

Händelse 

Ett par började att bråka på perrongen vid en tunnelbanestation. Kvinnan 

kastade därvid ner mannens tröja på tågspåret varpå mannen gick fram till 

perrongens kant, i riktning mot tröjan. Kvinnan gav då mannen en kraftig 

knuff, vilket fick till följd att mannen föll ner på tågspåret. Mannen kunde själv 

ta sig upp på perrongen igen och kom inte till skada. 

HovR:s bedömning 

Hovrätten hänvisar till tingsrättens bedömning i både skuld och 

påföljdsfrågan.
169

 Tingsrätten hänvisar inledningsvis till NJA 2004 s. 176 när 

den anför att faran eller risken inte får ha varit försumbar eller att den ska vara 

beaktansvärd. Därefter konstaterar domstolen att ”det är allmänt känt att det är 

förenat med en icke försumbar fara för i vart fall svår kroppsskada att 

överhuvudtaget befinna sig på ett tunnelbanespår”. Därmed menar domstolen 

att det också är en ”mycket farlig gärning” att, knuffa ner någon på ett sådant 

spår. Detta resonemang bygger domstolen på att det finns en strömskena vid 

spåret och att det pågick tågtrafik vid tillfället. Dessutom menar tingsrätten att 

mannen kunde ha skadat sig allvarligt genom fallet i sig. Kvinnan har därmed 

”i vart fall av grov oaktsamhet” utsatt mannen för sådan konkret fara som 

förutsätts för ansvar för framkallande av fara för annan. 

Kommentar 

Faran i målet avser fara för, i vart fall, svår kroppsskada. Avseende konkret 

fara hänvisar domstolen till sannolikhetsbedömningar som gjorts i tidigare 

rättspraxis, vilken har redogjorts för ovan.
170

 Därvid anför domstolen att faran 

eller risken inte får ha varit försumbar eller att den ska vara beaktansvärd. 

Ordvalet beaktansvärd tyder på att domstolen använder sig av 

Asp/Ulväng/Jareborgs definition av konkret fara vid bedömningen av 

sannolikhetsgraden.
171

 Däremot blandar domstolen även här in begreppet risk, 

något som bör hållas isär från begreppet konkret fara.
172

 Det kan vidare 

ifrågasättas hur möjlighetsrelationen mellan gärning och följd har etablerats i 

                                                           
168 Dom meddelad 2011-01-21. 
169 Här kommer endast redogöras för skuldfrågan. 
170 Se NJA 2004 s. 176 där det anförs att faran eller risken inte får vara försumbar eller att den ska ha varit 

beaktansvärd. 
171 Se avsnitt 3.6.1.2 ang. uttrycket ”plausibelt i beaktansvärd grad”. 
172 Se avsnitt 3.7 om risk i förhållande till konkret fara. 
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detta fall. Domstolens uttalar att det är allmänt känt att det är farligt att vistas 

på  tunnelbanespår, vilket lutar mer åt ett resonemang om vad som typiskt sett 

är farligt och därmed avser abstrakt fara.
173

 Dessutom har ingen utredning om 

att något tåg var på väg in på perrongen presenterats. Domstolen konstaterar 

bara att tågtrafik pågick men det framgår inte när nästa tåg skulle komma. 

Detta kan jämföras med Asp/Ulväng/Jareborgs resonemang om bilföraren som 

kör på fel sida av vägen innan en kurva. Om det inte kan konstateras att det 

fanns en bil på andra sidan kurvan föreligger inte konkret fara.
174

 Det kan 

därmed ifrågasättas om inte domstolens resonemang lutar åt att definiera 

konkret fara utifrån begreppet risk. 

Gällande gärningsculpabedömningen gör domstolen ingen uttrycklig prövning. 

Tingsrätten anför dock, mot bakgrund av att tunnelbanespår är försedda med en 

strömskena och att tågtrafik pågick, att det är en mycket farlig gärning att 

knuffa ner någon på ett tunnelbanespår. Dessutom menar domstolen att 

mannen kunde ha skadat sig av själva fallet. Detta torde kunna tolkas som ett 

otillåtet risktagande i riktning mot följden svår kroppsskada.
175

 Det framgår 

dock inte hur stor denna risk uppskattas vara, eller varför domstolen anser att 

knuffen utgör ett grovt otillåtet risktagande i riktning mot den oönskade 

följden.
176

 

Avseende det personliga ansvaret anför domstolen inget annat än att kvinnan, 

genom sitt handlande ”genom i vart fall grov oaktsamhet” utsatt mannen för 

fara. Det är därmed otydligt vilken grad av oaktsamhet som kvinnan lastas med 

men uttalandet tyder på att det skulle vara medveten sådan.
177

 

Mål nr. B 3841-10 från Hovrätten för västra Sverige.
178

 

Händelse 

I repetitionssyfte inför ett teoretiskt prov tar en polis fram sitt tjänstevapen i ett 

kontorslandskap i polishuset för att öva. När polisen skulle göra ”patron ur” 

tappar hon kontrollen över vapnet och ett skott går av. Kulan färdas därefter 

genom kontorslandskapet och in i ett närliggande kontorsrum där två andra 

                                                           
173 Se avsnitt 2.2 om abstrakt fara. 
174 Se avsnitt 3.7 om fara och risk. 
175 Se avsnitt 2.1.1.2.1 ang. otillåtet risktagande. 
176 Ang. graderings av gärningsculpa se avsnitt 2.1.1.2.3.  
177 Då syftas på uttalandet ”genom i vart fall grov oaktsamhet”. 
178 Dom meddelad 2011-02-25. 
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personer befinner sig. Ingen av dessa personer kommer till skada med kulan 

passerar mycket nära dem för att slutligen slå in i en fönsternisch. 

HovR:s bedömning 

Hovrätten konstaterar inledningsvis att en polismans rätt att bära vapen innebär 

ett stort ansvar samt att det måste ställas höga krav på den enskilde 

polismannens aktsamhet vid handhavandet av vapnet. Därefter anför domstolen 

att polisen i strid med gällande föreskrifter, vilka hon kände till, dragit sitt 

vapen, utfört övningar med det samt gjort patron ur på en plats där detta inte 

varit tillåtet. Hovrätten menar därefter att polisen medvetet skapat en farlig 

situation genom sitt handlande, som i sin tur inneburit livsfara eller fara för 

svår kroppsskada för de båda målsägandena. Därmed anser hovrätten att 

polisen hanterat tjänstevapnet på ett sätt som måste bedömas som grovt 

oaktsamt och ska därför dömas till ansvar för framkallande av fara för annan. 

Kommentar 

Faran i målet avser fara för liv eller svår kroppsskada. Avseende bedömningen 

av  konkret fara  nöjer sig domstolen med att konstatera att polisens handlande 

medfört fara för livsfara eller svår kroppsskada. Det verkar dock som om 

domstolen har gjort en objektiv bedömning utifrån föreliggande 

omständigheter vid gärningstidpunkten, vilket är utgångspunkten vid konkret 

fara.
179

  

Gällande gärningsculpabedömningen utgår domstolen, av allt att döma, från 

polisens föreskrifter för handhavande av skjutvapen.
180

 Ett led i denna 

prövning torde också utgöras av domstolens resonemang att polisen skapat en 

farlig situation genom sitt handlande att ta fram vapnet och utföra övningar 

med detta. Det framgår dock inte hur domstolen har gjort prövningen av om det 

inträffade händelseförloppet framstått som sannolikt för gärningsmannen.
181

 

Hur domstolen har gått tillväga för att konstatera att det otillåtna risktagandet 

är grovt framgår inte av domskälen. 

Även vid bedömningen av den personliga skulden hänvisar domstolen till 

polisens föreskrifter och menar att polisen, i strid med dessa, medvetet skapat 

                                                           
179 Existensiell möjlighet och sannolikhet ska bedömas utifrån de faktiska omständigheterna. Se avsnitt 

3.6.1 och 3.6.2. 
180 Sådana föreskrifter kan utgöra en presumtion för ett otillåtet risktagande, se avsnitt 2.1.1.2.1 
181 Se avsnitt 2.1.1.2.1 ang. otillåtet risktagande. 
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en farlig situation. En tolkning av detta uttalande torde innebära att domstolen 

lastar polisen med, i vart fall, medveten oaktsamhet.
182

 

Mål nr. B 1685-11 från Göta hovrätt.
183

 

Händelse 

Tre kamrater bjöd en fjärde person (K) på alkoholhaltig dryck, samtidigt som 

de själva drack vatten. Syftet var att lura K och hetsa henne till att dricka sig 

berusad. K har även snurrats runt av de övriga för att hon skulle bli än mer 

berusad, med följd att K ramlat och blivit blöt. När K omhändertogs på sjukhus 

hade hon en alkoholhalt i blodet på 2,4 promille och en kroppstemperatur på 

34,2 grader. Åtal för framkallande av fara väcktes mot de tre kamraterna då 

åklagaren var av uppfattningen att K, av grov oaktsamhet, utsatts för livsfara. 

Hovrättens bedömning 

Hovrätten prövar inledningsvis om K har utsatts för livsfara. Domstolen anför 

härvid att konkret fara kräver att livsfara ”rent faktiskt” ska ha uppkommit 

samt att en viss sannolikhet för effekten förelegat. Vid bedömningen av hur 

hög denna sannolikhet måste vara säger domstolen att detta inte kan anges 

generellt men hänvisar till tidigare praxis, där det uttryckts att faran eller risken 

inte får vara försumbar eller att den ska vara beaktansvärd.
184

 Därefter hänvisar 

hovrätten till socialstyrelsens yttrande. Av detta framgår att om K inte hade 

tagits om hand, hade alkoholförgiftningen, därav följande medvetslöshet och 

nedkylning medfört en ”högst beaktansvärd risk för dödlig utgång”. Av detta 

sluter sig hovrätten till att någon livshotande situation ännu inte uppkommit 

eftersom K aldrig lämnats ensam, utan hela tiden omgivits av sina tre nyktra 

kamrater vilka också tillkallade hjälp. I anslutning till detta ställningstagande 

hänvisar domstolen till NJA 1987 s. 490
185

 och drar slutsatsen att K ”försatts i 

ett läge som hade kunnat leda till en konkret livsfara, men genom 

skolkamraternas och övriga inblandades agerande har den faran kunnat 

undvikas innan den uppstått”. Därmed ogillas åtalet av domstolen. 

Kommentar 

Domstolen uppehåller sig uteslutande vid farebedömningen i domskälen och 

                                                           
182 Se avsnitt 2.1.3.2. Misstanke räcker för insikt vid medveten oaktsamhet. 
183 Dom meddelad 2012-02-03. 
184 Hovrätten hänvisar härvid till NJA 2004 s. 176 och NJA 2008 s. 1060. 
185 Avgörandet är redogjort för ovan. 
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följaktligen kommer kommentaren endast att röra denna. Faran i målet avser 

livsfara. Avseende bedömningen av konkret fara håller sig domstolen, 

inledningsvis, till resonemang kring beaktansvärd fara eller risk vid 

sannolikhetsbedömningen. Detta kan jämföras med Asp/Ulväng/Jareborgs 

definition av konkret fara.
186

 Det är dock olyckligt domstolen blandar in 

begreppet risk, något som bör hållas isär från begreppet konkret fara.
187

 

Därefter hänvisar domstolen till NJA 1987 s. 490, vilket i sin tur utgår från 

Strahls definition
188

 av begreppet konkret fara. Domstolen gör dock ingen 

explicit prövning utifrån hur det brukar gå i liknande fall, och därmed kan 

tyckas att bedömningen i denna del haltar en aning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
186 Se avsnitt 3.6.1 ovan. 
187 Se avsnitt 3.7 om risk i förhållande till konkret fara. 
188 Avgörandet har redogjorts för ovan och enligt Strahl ska sannolikhetsbedömningen, grundad på 

erfarenhet, avgöras genom en jämförelse med liknande fall. 
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5. Diskussion och slutsatser 

För att återknyta till inledningsavsnittet är syftet med denna uppsats att studera 

utformningen av brottet framkallande av fara för annan, samt att identifiera 

eventuella problem som är förknippade med  tillämpningen av detta 

straffstadgande. Framställningen utgår från frågeställningarna; 

 vad innebär brottet framkallande av fara för annan och vilka 

omständigheter beaktas vid bedömningen av konkret fara, grov 

gärningsculpa och grov personlig culpa? 

Jag har tidigare i denna uppsats redogjort, dels för de allmänna 

brottsförutsättningar som är relevanta i förhållande till uppsatsens 

frågeställningar och dels för de närmare förutsättningarna för brottet 

framkallande av fara för annan. Dessutom har en relativt omfattande 

praxisgenomgång gjorts. Förevarande avsnitt kommer att ägnas åt en 

analyserande diskussion med ambitionen att knyta ihop säcken och besvara 

uppsatsens frågeställningar. 

Diskussionen kommer, i stora delar, att utgå från och utgöra en utveckling av 

de kommentarer som gjorts i anslutning till varje avgörande i ovan redovisad 

praxisgenomgång. Ambitionen är dock att hålla ett mer övergripande och, 

utifrån anfört innehåll i rättskällorna, slutledande fokus.  

5.1 Konkret fara 

Begreppet konkret fara har givits en mycket teoretisk utformning i juridisk 

doktrin.
189

 Vid en genomgång av rättspraxis på området kan konstateras att 

konkret fara sällan definieras genom en explicit prövning av farebegreppet. I 

flera fall är det svårt att fastställa en teoretisk utgångspunkt för domstolarnas 

resonemang. Ibland fall beror det på att domstolen inte anger någon sådan och i 

andra fall för att den anger flera olika. Detta gör också att begreppet konkret 

fara framstår som spretigt och svårfångat.  

Jag tycker mig dock ha identifierat några olika bedömningsgrunder som 

domstolarna huvudsakligen använder sig av när de avgör huruvida konkret fara 

förelegat i det enskilda fallet eller inte. Dessa utgörs till viss del av de 

teoretiska modeller som förespråkas av Asp/Ulväng/Jareborg och Strahl, men 

                                                           
189 Se avsnitt 3.6.1 och 3.6.2 avseende Asp/Ulväng/Jareborgs samt Strahls definition av konkret fara. 
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domstolarna tenderar också att definiera konkret fara utifrån begreppet risk och 

vad som utgör ett otillåtet risktagande. I det följande kommer en analys av 

dessa bedömningsgrunder att göras, med syftet att identifiera eventuella 

konklusioner och motsägelser i rättstillämpningen. 

5.1.1 Konkret fara enligt Asp/Ulväng/Jareborg och  Strahl – en jämförelse 

Asp/Ulväng/Jareborgs modell av konkret fara bygger på en tvåstegsprövning 

av vad som är existensiellt möjligt och ”plausibelt i beaktansvärd grad”. För att 

något ska vara existensiellt möjligt måste en kausallinje kunna konstrueras 

mellan gärning  och följd och bedömningen måste därför bygga på s.k. säkra 

kunskaper.
190

 Detta kan jämföras med Strahls resonemang om att en fällande 

dom inte får grunda sig på outredda omständigheter eller på enbart misstanke 

om att viss omständighet förelegat.
191

 I detta hänseende uppvisar de båda 

modellerna stora likheter. Enligt Strahl ligger dock tyngdpunkten i 

bedömningen av konkret fara på sannolikhetsbedömningen, se nedan.  

För att återgå till Asp/Ulväng/Jareborgs tvåstegsprövning måste därefter 

följden vara ”plausibel i beaktansvärd grad”. Utan en kvalificering av 

sannolikheten menar författartrion att plausibilitetsbegreppet skulle omfatta allt 

som framstår som ”rimligt”.
192

 Vid prövningen av om något är plausibelt i 

beaktansvärd grad har följdens svårhet en avgörande betydelse. En allvarlig 

följd kräver en mindre grad av sannolikhet och tvärtom.
193

 För att relatera detta 

resonemang till brottet framkallande av fara för annan, kan diskuteras om 

Asp/Ulväng/Jareborgs modell av konkret fara innebär att kravet på 

plausibilitet, i det närmaste, är automatiskt uppfyllt vid detta brott. Tanken 

bygger på att framkallande av fara för annan avser relativt svåra följder
194

 och 

att kravet på sannolikhet för följdens inträffande därmed torde ställas relativt 

lågt. Resonemanget bekräftas i viss utsträckning av målen NJA 2004 s. 176 och 

mål nr B 8241-11. Dessa fall avsåg överföring av HIV-smitta respektive 

Hepatit B-smitta. Smittorisken uppskattades i båda fallen vara mycket låg och i 

Hepatit B-fallet ansågs den till och med obetydlig. Trots den låga 

sannolikheten att smittas ansåg högsta domstolen och hovrätten att konkret fara 

                                                           
190 Se avsnitt 3.6.1.1. 
191 Se avsnitt 3.6.2. 
192 Se avsnitt 3.6.1.2. 
193 Se avsnitt 3.6.1.2. 
194 Fara för liv, svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom. 
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för smittoöverföring förelegat. Därmed torde en tillämpning av 

Asp/Ulväng/Jareborgs definition av konkret fara vid brottet framkallande av 

fara för annan, i praktiken endast hänföra sig till problematiken kring 

existensiell möjlighet. 
195

 

Strahls modell av konkret fara förespråkar en sannolikhetsbedömning som, 

grundat på erfarenhet, ska avgöras utifrån hur det brukar gå i liknande fall.
196

 

Detta sannolikhetskrav blir svårgreppbart i de fall då domstolen uttryckligen 

hänvisar till Strahl, men sedan låter bli att presentera några liknande fall.
197

 I 

enlighet med Strahls modell finns ingen egentlig kvalificering av sannolikheten 

utifrån följden och, för att göra en jämförelse med Asp/Ulväng/Jareborg, det är 

möjligt att Strahls modell möjliggör att en följd som är ”rimlig” även anses 

vara sannolik i tillräcklig utsträckning. Utifrån ett sådant resonemang skulle 

Strahls definition av konkret fara omfatta långt fler gärningar än 

Asp/Ulväng/Jareborgs. 

Mot ett resonemang om att Strahls definition av konkret fara skulle omfatta 

långt fler gärningar än Asp/Ulväng/Jareborgs, kan anföras den bedömning som 

gjordes i NJA 1987 s. 490.
198

 I målet menar domstolen att konkret fara inte kan 

anses föreligga så snart det är möjligt att en effekt skulle kunna inträffa. 

Domstolen anför att det avgörande momentet istället måste vara sannolikheten 

för följdens inträffande. Därefter hänvisar domstolen endast till Strahls modell 

för sannolikhetsbedömning och, grundat på sjukvårdens rutiner för 

övervakning av premedicinerade patienter, fann att det inte förelegat någon 

konkret fara i det enskilda fallet. En intressant aspekt på NJA 1987 s. 490 är 

vilket utslag en sannolikhetsbedömning enligt Asp/Ulväng/Jareborg hade givit. 

Med tanke på att domstolen konstaterade att det förelegat en möjlighet för 

följdens inträffande och att den befarade följden utgjordes av patientens död 

eller svåra hjärnskador, framstår det som befogat att ifrågasätta om inte en 

tillämpning av Asp/Ulväng/Jareborgs definition av konkret fara hade medfört 

ett omvänt domslut.
199

  

                                                           
195 Se avsnitt 3.6.1.1 om existensiell möjlighet. 
196 Se avsnitt 3.6.2. 
197 Se mål nr B 1685-11 i praxisgenomgången. 
198 Avgörandet är redogjort för i praxisavsnittet. 
199 Följdens karaktär har en avgörande betydelse för att avgöra vad som är ”plausibelt i beaktansvärd 

grad”. Se avsnitt 3.6.1.2. 
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Framställningen ger inte stöd för någon generell slutsats om huruvida någon av 

teorierna tenderar att kriminalisera fler gärningar än den andra. Däremot ger 

framställningen visst stöd åt slutsatsen att fler gärningar kommer att betraktas 

som framkallande av fara för annan, om domstolen väljer att definiera konkret 

fara utifrån Asp/Ulväng/Jareborg. Detta beror på att brottet framkallande av 

fara för annan avser relativt svåra följder och att en liten eller obetydlig 

sannolikhet för en relativt allvarlig följds inträffande, enligt rättspraxis, 

uppfyller kravet på ”plausibelt i beaktansvärd grad”. Därmed kommer en 

bedömning av konkret fara utifrån Asp/Ulväng/Jareborg, i praktiken, endast 

innebära en prövning av om en följd är existensiellt möjlig. 

Enligt Strahl ligger istället tyngdpunkten på sannolikhetsbedömningen och en, 

på erfarenhet grundad, jämförelse med liknande fall. Framställningen ger inte 

stöd för några generella krav på sannolikhetens styrka enligt Strahls modell. 

Vad gäller liknande fall ger rättspraxis inte någon vidare vägledning än att, 

exempelvis, sjukvårdens rutiner för övervakning av patienter kan utgöra grund 

för bedömningen.  

5.1.2 Konkret fara definierad utifrån otillåtet risktagande 

Domstolarna tenderar, tolkningsvis, att i flera fall definiera konkret fara utifrån 

begreppet risk eller ett otillåtet risktagande.
200

 Ett avgörande som sticker ut i 

detta avseende är NJA 2004 s. 176 där domstolen, i anslutning till 

sannolikhetsbedömningen, explicit uttrycker att ” kravet på viss sannolikhet i 

praktiken kan sägas gälla i vilken utsträckning som olika risktaganden får anses 

acceptabla i den mening att de inte bör kunna föranleda straffrättsliga 

ingripanden”. En generell tillämpning av en sådan princip skulle innebära att 

varje straffrättsligt relevant risktagande också uppfyller kravet på att en viss 

följd är ”plausibel i beaktansvärd grad”, eller ger svaret på ”hur det brukar gå i 

liknande fall”.
201

 Det blir därmed intressant att göra en jämförelse mellan 

bedömningen av ett otillåtet risktagande och de teoretiska utgångspunkterna för 

sannolikhetsbedömningen inom ramen för konkret fara.
202

 

                                                           
200 Detta har påpekats i anslutning till varje avgörande. 
201 Ett straffrättsligt relevant otillåtet risktagande skulle därmed automatiskt uppfylla 

Asp/Ulväng/Jareborgs och Strahls krav på sannolikhet för konkret fara. 
202 Kriterierna för ett otillåtet risktagande kommer att hämtas från Asp/Ulväng/Jareborg i konsekvens med 

den övriga framställningen av brottsbegreppet i avsnitt 2.1. 
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Ett otillåtet risktagande är för handen om utförandet av en kontrollerad 

handling innebär en risk för en okontrollerad följd och denna risk framstår som 

plausibel för någon i gärningsmannens situation. Risken måste dessutom vara 

sådan att det finns goda skäl att avstå från att handla om man vill undvika 

följden. Bedömningen utgår i praktiken från en normalt aktsam person och görs 

objektivt, men utifrån någon i gärningsmannens position.
203

  

Vid en jämförelse mellan begreppet otillåtet risktagande och konstruktionen av 

sannolikhetskravet inom ramen för konkret fara, framträder en väsentlig 

skillnad. I Asp/Ulväng/Jareborgs fall är plausibilitetsbedömningen inom ramen 

för konkret fara, likt bedömningen av ett otillåtet risktagande, knuten till hur 

allvarlig den oönskade följden är. Riskbedömningen sker dock alltid utifrån en 

viss position, nämligen gärningsmannens eller en normalt aktsam persons.
204

 

Plausibilitetsbedömningen inom ramen för konkret fara bygger däremot på en 

möjlighetsrelation mellan gärning och följd, vilken baserar sig på kännedom 

om världens faktiska tillstånd vid gärningstidpunkten.
205

 Detta är 

utgångspunkten för konkret fara även hos Strahl.
206

  

För att tydliggöra skillnaden mellan risk och konkret fara kan hänvisas till 

Asp/Ulväng/Jareborgs exempel med bilföraren som kör på fel sida av vägen 

innan en kurva.
207

 Konkret fara föreligger endast om det är visat att det fanns 

en bil på andra sidan kurvan. Ett otillåtet risktagande kan däremot föreligga så 

snart föraren kör på fel sida av vägen, eftersom föraren inte kan veta om det 

finns en bil på andra sidan kurvan. 

Som framgår av ovan anförda har riskbedömningar och bedömningar av 

konkret fara helt olika utgångspunkter. Riskbedömningar är dessutom avskurna 

från viss information eftersom de alltid utgår från en bestämd position, normalt 

gärningsmannens. Detta torde medföra att ett otillåtet risktagande kan etableras 

i långt fler situationer än vad som är fallet avseende konkret fara. En definition 

av konkret fara utifrån ett otillåtet risktagande medför därmed ett utvidgat 

straffrättsligt ansvar. En sådan utveckling vore olycklig då farebrotten redan är 

                                                           
203 Se avsnitt 2.1.1.2. 
204 Se avsnitt 2.1.1.2.1 om otillåtet risktagande. 
205 Se avsnitt 3.6.1.2 samt Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 115 f. 
206 Se avsnitt 3.6.2. 
207 Se avsnitt 3.7. 
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exempel på en utvidgad kriminalisering i förhållande till brottstyper som avser 

skada. 

Sammanfattningsvis kan sägas att de omständigheter som beaktas vid 

bedömningen av konkret fara, skiljer sig åt beroende på vilken utgångspunkt 

domstolarna väljer för sin bedömning. Rättstillämpningen framstår helt klart 

som spretig och begreppet konkret fara som svårdefinierat, vilket skapar 

problem med förutsebarheten. Huruvida rättstillämpningen stämmer överens 

med legalitetsprincipen eller inte utgör dock inte en frågeställningar inom 

ramen för denna framställning. Det vore dock intressant med vidare forskning 

relaterat till problematiken. 

5.2 Grov gärningsculpa 

Ansvar för framkallande av fara för annan kräver, som ovan redogjorts för, 

grov gärningsculpa. Detta krav kan också uttryckas som att det krävs ett grovt 

otillåtet risktagande i riktning mot en viss oönskad följd, samt att följden ska 

vara orsakad på ett relevant sätt.
208

 Det kan dock  konstateras att domstolarna 

inte har definierat begreppet grov gärningsculpa i något av de avgöranden som 

presenterats i praxisgenomgången ovan. Därmed är det också svårt att 

identifiera några grunder för domstolarnas prövningar. Praxisgenomgången 

påvisar dock att domstolarna tenderar att bedöma, dels användning av 

skjutvapen och dels sexuellt umgänge, där ena parten bär på en sexuellt 

överförbar samhälls/allmänfarlig sjukdom, som handlanden innefattande grov 

gärningsculpa.
209

 Detsamma gäller handlanden genom vilka gärningsmannen 

har brutit mot föreskrifter eller normer som är förknippade med viss 

verksamhet.
210

 Den huvudsakliga utgångspunkten för diskussionen kommer att 

vara dessa tendenser i rättspraxis samt Asp/Ulväng/Jareborgs konstruktion av 

begreppet grov gärningsculpa.
211

 Även adekvat kausalitet kommer att beröras i 

viss utsträckning.
212

 

5.2.1 Grov gärningsculpa och adekvat kausalitet – en jämförelse 

Denna framställning har presenterat två olika modeller för att urskilja 

straffrättsligt relevanta orsakanden. Dessa utgörs av gärningsculpa och adekvat 

                                                           
208 Se avsnitt 2.1.1.2 om gärningsculpa och otillåtet risktagande. 
209 Se NJA 1968 s. 389, NJA 1969 s. 233, NJA 1969 s. 346, NJA 2004 s. 176 samt mål nr. B 8241-11. 
210 Se exempelvis mål nr. B 2591-07 och mål nr. B 3841-10. 
211 Se avsnitt 2.1.1.2 och 2.1.1.2.3 om gradering av gärningsculpa. 
212 Se avsnitt 2.1.1.3. 
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kausalitet.
213

 Eftersom domstolarna inte definierar grovt otillåtet risktagande 

genom någon uttrycklig prövning, är det dock svårt att avgöra vilken 

bedömningsgrund de använder sig av. Därmed är det av intresse att 

inledningsvis göra en jämförande analys mellan begreppet gärningsculpa/grov 

gärningsculpa och adekvat kausalitet. 

Enligt Asp/Ulväng/Jareborg föreligger ett otillåtet risktagande om utförandet 

av en kontrollerad handling innebär en risk för en okontrollerad följd och 

risken är sådan att det finns goda skäl att avstå från att handla om man vill 

undvika följden. Risken måste dessutom framstå som plausibel för någon i 

gärningsmannens situation. Huruvida det funnits goda skäl att avstå från att 

handla bedöms utifrån vilka risker som funnits att beakta och hur stor graden 

av risk i en viss riktning varit. Risken ska med andra ord vara beaktansvärd och 

bedömningen utgår ofta från en normalt aktsam person.
214

 Vid gradering av 

gärningsculpa ska graden av avvikelse från aktsamhetsstandarden, riskernas 

karaktär, graden av plausibilitet hos det konkreta händelseförloppet och det 

hotade intressets relativa värde beaktas.
215

  

Adekvat kausalitet förutsätter, dels att ett handlande utgjort en nödvändig 

betingelse för inträffad effekt och dels en objektiv fara för inträffad effekt. 

Bedömningen av riskens storlek görs utifrån en normalt försiktig person.
216

 I 

jämförelse med begreppet gärningsculpa, enligt vilket en risk ska vara 

beaktansvärd, uttrycks inte något krav på graden av risk för att etablera adekvat 

kausalitet. Det är dock möjligt att bedömningarna i praktiken får samma utfall 

eftersom både gärningsculpa och adekvat kausalitet har sin utgångspunkt i en 

normalt aktsam/försiktig person. Mer tveksamt är hur konstruktionen av grov 

gärningsculpa stämmer överens med adekvat kausalitet. Asp/Ulväng/Jareborg 

presenterar en rad kriterier som de menar ska beaktas vid en gradering av 

gärningsculpa. Något liknande krav uttrycks inte gällande adekvat kausalitet. 

Därmed är det också svårt att se hur en gradering av adekvat kausalitet är 

möjlig.  

                                                           
213 Se avsnitt 2.1.1.2 och 2.1.1.3. 
214 Se avsnitt 2.1.1.2.1. 
215 Se avsnitt 2.1.1.2.3. 
216 Se avsnitt 2.1.1.3. 
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5.2.2 Tendenser i rättstillämpningen – en analys 

Som ovan anförts tenderar domstolarna att bedöma, dels användning av 

skjutvapen och dels sexuellt umgänge, där ena parten bär på en sexuellt 

överförbar allmänfarlig sjukdom, som handlanden innefattande ett grovt 

otillåtet risktagande. I de mål som rör användning av skjutvapen beskriver 

domstolarna ofta risken som en risk för dödsfall eller svår kroppsskada.
217

 

Dessutom tenderar domstolarna att uppskatta graden av risk i en viss riktning 

som relativt stor i dessa fall.
218

 Enligt Asp/Ulväng/Jareborg ska både riskernas 

art och storlek beaktas vid gärningsculpabedömningen. Dessutom ska riskernas 

karaktär bedömas särskilt vid etablerandet av grov gärningsculpa
219

. En 

hypotes, utifrån de mål som rör användning av skjutvapen, är därför att det 

både krävs en allvarlig risk och att graden av risk i en viss riktning är relativt 

stor för att bedöma ett handlande som grovt gärningsculpöst. Hypotesen 

kantrar dock vid en studie av den praxis som avser fara för smittoöverföring av 

de allmänfarliga sjukdomarna HIV och Hepatit B.
220

 I dessa fall har risken för 

smittoöverföring uppskattats vara låg, eller till och med obetydlig. Ändå har 

handlandet i NJA 2004 s. 176 och mål nr B. 8241-11 ansetts utgöra ett grovt 

otillåtet risktagande, i riktning mot följden allvarlig sjukdom.  

Utifrån de bedömningar som gjorts i rättspraxis, verkar det därmed vara 

tillräckligt för etablerandet av grov gärningsculpa, att ett handlande innebär en 

relativt allvarlig risk. Att risken, till sin storlek, har uppskattats vara låg eller 

obetydlig har inte föranlett någon annan bedömning. Tröskeln för att betrakta 

en risk som beaktansvärd, i sådan utsträckning att risktagandet är att anse som 

grovt, måste därmed sägas vara mycket låg i de fall då risken är relativt 

allvarlig. Det kan ifrågasättas hur detta resonemang skiljer sig från 

normalgraden av gärningsculpa. I förhållande till brottet framkallande av fara 

för annan skulle ovan anförda resonemang dessutom betyda att kravet på grov 

gärningsculpa, i många fall är att betrakta som automatiskt uppfyllt. 

Resonemanget bygger på att riskerna av ett handlande som faller under 

                                                           
217 Se NJA 1969 s. 389, NJA 1969 s. 233, NJA 1969 s. 346 och mål nr. B 3841-10. 
218 Jfr med NJA 1969 s. 389 där domstolen fann att det förelåg ”allvarlig risk” för skada och NJA 1969 s. 

346 där domstolen fann att ”uppenbar livsfara” förelegat.  
219 Se avsnitt 2.1.1.2.3 om gradering av gärningsculpa. 
220 Se NJA 2004 s. 176 och mål nr B 8241-11. 
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brottsbeskrivningen framkallande av fara för annan, alltid kommer att hänföra 

sig till relativt allvarliga följder.
221

  

Domstolarna tenderar även att hänga upp gärningsculpabedömningen på olika 

typer av föreskrifter och normer som vissa verksamheter har att förhålla sig 

till.
222

 Enligt Asp/Ulväng/Jareborg kan ett handlande som bryter mot 

föreskrifter inom en viss verksamhet, visserligen utgöra en presumtion för att 

handlandet innefattar ett otillåtet risktagande.
223

 Praxisgenomgången visar dock 

att det inte, i något av de redovisade målen, har gjorts någon uttrycklig 

prövning av om ett handlande i strid med en föreskrift har utgjort ett grovt 

otillåtet risktagande. Det är därför av intresse med en vidare analys av dessa 

mål utifrån Asp/Ulväng/Jareborgs kriterier för gradering av gärningsculpa.
224

 

I mål nr B 2591-07 bedömdes en läkares handlande att, i strid mot vetenskap 

och beprövad erfarenhet, stänga av en patients blodcirkulation under 118 

minuter vid en operation, utgöra ett grovt otillåtet risktagande i riktning mot 

följden svår kroppsskada. I mål nr B 3841-10 bedömdes en poliskvinnas 

handlande att, i strid mot polisens föreskrifter, göra patron ur på en plats som 

inte var avsedd för detta, utgöra ett grovt otillåtet risktagande i riktning mot 

följden död eller svår kroppsskada. 

Vid en jämförelse med Asp/Ulväng/Jareborgs kriterier för gradering av 

gärningsculpa
225

, kan inledningsvid konstateras att handlandet i båda 

ovanstående mål har innefattat en avvikelse från en föreskrift eller norm. 

Dessutom kan riskens karaktär och det hotade intressets relativa värde sägas 

vara närliggande då båda målen rör människor och risk för död eller svår 

kroppsskada. Däremot är det tveksamt om graden av plausibilitet hos det 

konkreta händelseförloppet kan sägas vara densamma i båda målen. I 

läkarmålet visade utredningen att svåra hjärnskador, med säkerhet, skulle 

uppstå vid ett så långt cirkulationsstopp som 118 minuter. Detta torde därmed 

ha varit ett händelseförlopp som varit relativt lätt för läkaren att förutse. I 

polismålet ansåg domstolen att polisen skapade en farlig situation genom att 

hantera sitt tjänstevapen i strid med polisens föreskrifter. Domstolen gjorde 

                                                           
221 Brottsbeskrivningen avser fara för liv, svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom. 
222 Se exempelvis NJA 1969 s. 346, NJA 2004 s. 176 samt mål nr. B 3841-10. 
223 Se avsnitt 2.1.1.2.1. 
224 Se avsnitt 2.1.1.2.3 om gradering av gärningsculpa. 
225 Se avsnitt 2.1.1.2.3. 
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dock ingen uttrycklig prövning av i vilken grad det framstod som plausibelt för 

polisen att ett skott skulle gå av och passera nära två kollegor som satt i ett 

annat rum. Vid en jämförelse med läkarmålet torde dock detta händelseförlopp 

ha varit betydligt svårare för gärningsmannen att förutse. Det torde också ha 

funnits utrymme att beakta att det rört sig om ett vådaskott.  

Med anledning av ovan anförda, framstår det som osäkert om domstolarna 

överhuvudtaget beaktar de kriterier för grov gärningsculpa som presentaras i 

juridisk doktrin. Det är motiverat att anta att domstolarna, i många fall, nöjer 

sig med att konstatera ett otillåtet risktagande, utan någon vidare kvalificering 

av riskerna. Därmed framstår det inte som helt ogrundat att anta att 

domstolarna etablerar ett grovt otillåtet risktagande per automatik om brott mot 

olika typer av föreskrifter och normer kan konstateras. 

Därmed är det också möjligt att domstolarnas bedömningar förhåller sig bättre 

till normalgraden av gärningsculpa eller bedömningsgrunden adekvat 

kausalitet, än till Asp/Ulväng/Jareborgs konstruktion av grov gärningsculpa. 

Adekvat kausalitet innefattar inget uttryckligt kvalifikationskrav avseende 

riskernas karaktär och bedömningen av riskernas storlek görs uteslutande 

utifrån en normalt försiktig person. Adekvat kausalitet som bedömningsgrund 

för ett grovt otillåtet risktagande kan dock ifrågasättas eftersom 

straffbestämmelsen framkallande av fara för annan kräver grov gärningsculpa. 

Detta legalitetsperspektiv ryms dock inte inom ramen för denna framställning. 

5.3 Grov personlig oaktsamhet 

Ansvar för framkallande av fara för annan kräver, som ovan anförts, grov 

personlig oaktsamhet. Sådan föreligger, enligt juridisk doktrin, ofta om 

gärningsmannen kan lastas med medveten oaktsamhet. Resonemanget bygger, 

enligt Asp/Ulväng/Jareborg på en klandervärdhetstanke och att 

gärningsmannen, vid medveten oaktsamhet, haft en berättigad misstanke om 

vissa risker, men ändå valt att handla.
226

 Praxisgenomgången visar att 

domstolarna, inte i något fall, gör en uttrycklig prövning av den personliga 

oaktsamheten. Det är därmed svårt att hitta några gemensamma 

bedömningsgrunder för domstolarnas prövningar. I några av de ovan 

redovisade målen, tenderar dock domstolarna att definiera grov personlig 

                                                           
226 Se avsnitt 2.1.3.2 och 3.5. 
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oaktsamhet utifrån begreppet medveten oaktsamhet. Detta stämmer väl överens 

med uttalanden i doktrin om vilken grad av oaktsamhet som bör betraktas som 

grov. NJA 1969 s. 346 påvisar dock att det finns visst utrymme i 

rättstillämpningen att etablera grov personlig oaktsamhet utifrån omedveten 

oaktsamhet, en möjlighet som även den förts fram i juridisk doktrin.
227

 

Utifrån domstolarnas resonemang är det dock, långt ifrån alltid, möjligt att 

härleda någon klassificering av den personliga oaktsamheten. Det framgår, i de 

flesta fall, överhuvudtaget inte vilken insikt gärningsmannen lastas med. Detta 

framstår som problematiskt ur två perspektiv. För det första är det av vikt för 

framtida rättstillämpning med ett tydliggörande av om, och i vilken 

utsträckning, omedveten oaktsamhet är tillräckligt för att etablera grov 

oaktsamhet. För det fall Asp/Ulväng/Jareborgs, ovan redovisade, 

klandervärdhetsresonemang är att betrakta som någon typ av  huvudregel vid 

etablerandet av grov personlig oaktsamhet, uppstår ytterligare problem. En 

rättstillämpning där domstolarna inte utreder gärningsmannens insikt skulle, 

utifrån ett sådant perspektiv, kunna innebära att straffansvaret för framkallande 

av fara för annan utvidgas på ett sätt som inte varit avsett. 

I brist på en tydlig rättstillämpning eller ett tydligt ställningstagande i juridisk 

doktrin, ger förevarande framställning inte stöd för några generella slutsatser 

avseende grov personlig oaktsamhet, i förhållande till brottet framkallande av 

fara för annan. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
227 Se avsnitt 2.1.3.2 och 3.5. 
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