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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Gränsen mellan uppsåt och oaktsamhet har under en lång tid dragits i huvudsak med til-

lämpning av det eventuella uppsåtet i dess hypotetiska form.0F

1 Uppsåtsformen har utsatts för 

mycket kritik.1F

2 Kritiken har framförallt gällt att det hypotetiska provet lätt leder till att be-

dömningen riktas in på gärningsmannens person och intressen än på själva gärningen. Med 

denna uppsåtsform riskerar irrelevanta faktorer, som t.ex. att gärningsmannen tidigare be-

gått brott eller att denne allmänt sett har ett kriminellt leverne, att beaktas. I NJA 2002 s. 

449 var frågan om hur den nedre gränsen för uppsåt skulle dras uppe till prövning. HD:s 

ledamöter var splittrade i frågan om vilken uppsåtsform som skulle ligga till grund för be-

dömningen – en ledamot tillämpade ett eventuellt uppsåt, två ledamöter använde sig av ett 

kvalificerat sannolikhetsuppsåt och resterande två ledamöter, vilkas bedömning låg till 

grund för HD:s dom, tillämpade ett likgiltighetsuppsåt. Med anledning av att HD var upp-

delad i tre delar gav detta utrymme för relativt stor osäkerhet om vad som var att anse som 

gällande rätt. Det rådde alltjämt osäkerhet om det eventuella uppsåtet fanns kvar som upp-

såtsform i svensk rätt.   

    Efter att HD enigt meddelat sin dom den 6 april 2004 kom det definitiva beskedet. I NJA 

2004 s. 176 förpassade HD definitivt det eventuella uppsåtet till historien och införde ett 

likgiltighetsuppsåt som den nedre gränsen för uppsåt. Det fanns även ett annat alternativ 

som framfördes vid sidan av det eventuella uppsåtet: det s.k. sannolikhetsuppsåtet.2F

3 HD 

fann att en sådan uppsåtsform med rena sannolikhetsbedömningar leder till oönskade ef-

fekter varför den inte är lämplig som uppsåtsform. HD har vid ett flertal tidigare tillfällen 

avfärdat sannolikhetsuppsåtet som uppsåtsform i svensk rätt.3F

4  

     I NJA 2004 s. 176 har HD angivit vissa riktlinjer för bevisbedömningen avseende frågan 

om likgiltighetsuppsåt ska anses föreligga. Det föreligger inte sällan svårigheter att bedöma 

huruvida en person varit likgiltig i det konkreta fallet, varför bevisfaktorer är av betydelse 

för att underlätta bedömningen. Utgångspunkten vid bevisbedömningen är omständighet-

erna vid gärningen.4F

5 Prövningen sker utifrån faktisk sannolikhet, den av gärningsmannens 

                                                 
1 Nedan avses med eventuellt uppsåt, uppsåtet i dess hypotetiska form. 
2 Kritiken som framkom av Straffansvarsutredningen i SOU 1996:185 s. 95 ff. betecknades som övertygande 
av HD i NJA 2002 s. 449. 
3 Denna uppsåtsform förordades av två ledamöter i NJA 2002 s. 449. 
4 Se bl.a. NJA 1959 s. 63, NJA 1980 s. 514 och NJA 2002 s. 449. 
5 Se RÅ:s riktlinjer 2006:1, Uppsåt – handledning, Åklagarmyndigheten, s. 7, cit. RåR 2006:1. 
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uppfattade sannolikhet samt hans inställning till den uppfattade sannolikheten att effekten 

kunde inträda som en följd av gärningen. Insikt om att det förelåg en mycket hög sannolik-

het torde normalt sett vara tillräckligt för att uppsåt ska anses föreligga. Gärningsmannen 

presumeras vara uppsåtlig. Om sannolikheten däremot är låg presumeras gärningsmannen 

inte vara uppsåtlig. Det finns emellertid faktorer som enligt HD kan vara av betydelse vid 

bevisbedömningen, trots att sannolikheten inte är hög: hänsynslöst beteende, upprörd sin-

nesstämning och gärningsmannens intresse i saken. HD framhåller emellertid att faktorer 

av detta slag måste behandlas med försiktighet och urskiljning.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att belysa de faktorer som angivits av HD i NJA 

2004 s. 176 vid bevisbedömningen av om likgiltighetsuppsåt föreligger. En genomgång av 

praxis kommer att ske för att skönja hur domstolarna tillämpat faktorerna efter HD:s avgö-

rande i NJA 2004 s. 176. Även vissa principiellt viktiga rättsfall i tid innan 2004-års avgö-

rande kommer att beröras. Med anledning av att lagstiftaren överlämnat frågan om uppsåt 

till domstolarna, är en genomgång av utvecklingen inom praxis och doktrin av särskild vikt. 

Min ambition är att jag i framtiden som brottmålsjurist ska kunna tillämpa dessa faktorer på 

ett enhetligt sätt, vilket bidrar till en mer rättssäker rättstillämpning. Följande frågor är av 

intresse i sammanhanget: 

 

1. Är faktorerna för bevisbedömningen av likgiltighetsuppsåt, som angivits i NJA 

2004 s. 176, lämpliga för att bevisa vilken inställning gärningsmannen haft i det 

konkreta fallet?   

2. Om någon av de faktorer HD angivit är för handen innebär det per definition att gär-

ningsmannen är likgiltig?  

3. Hur ser faktorernas inbördes förhållande ut? 

4. Har det skett någon förändring i uppsåtsbedömningen sedan den nedersta formen av 

uppsåt ändrades från eventuellt uppsåt till likgiltighetsuppsåt? 

 

1.3 Avgränsning 

Frågan om bevisbedömningen vid likgiltighetsuppsåt är i gränslandet mellan straffrätt och 

processrätt. Med beaktande av att ämnet behandlats inom ramen för straffrättslig doktrin 

och litteratur, kan den slutsatsen dras att det tillhör straffrättens allmänna del. Professorer 
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inom straffrätt som Petter Asp5 F

6, Magnus Ulväng6F

7 och Nils Jareborg7F

8 har behandlat frågan 

ingående i doktrin, medan ämnet behandlats översiktligt inom processrätten. Även om äm-

net som sådan tangerar processrättens område utesluter detta naturligtvis inte en diskussion 

från ett straffrättsligt perspektiv. Mot denna bakgrund anser jag att det är lämpligt att analy-

sera ämnet inom ramen för straffrätten.    

     Det finns tre uppsåtsformer som aktualiseras vid uppsåtsbedömningen i förhållande till 

den brottsliga effekten.8F

9 Dessa utgörs av avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och likgiltighetsupp-

såt. Likgiltighetsuppsåtet drar gränsen nedåt mot oaktsamhet. Fokus kommer att ligga på 

likgiltighetsuppsåtet, andra uppsåts- och oaktsamhetsformer behandlas översiktligt. 

    Uppsatsen kommer att ta sin avstamp i HD:s avgörande NJA 2004 s. 176 och följa ut-

vecklingen framåt. Vid vissa tillfällen är det oundvikligt att inte se tillbaka en tid innan 

2004-års avgörande för att öka förståelsen samt ge en helhetsbild. Exempelvis är det inte 

görligt att redogöra för NJA 2004 s. 176, utan att även uppmärksamma NJA 2002 s. 449. 

Det finns även en del intressant praxisbildning innan 2004-års avgörande där likgiltighets-

uppsåt tillämpas, vilka även de kommer att beröras för att läsaren ska få en helhetsbild.  

    Likgiltighetsuppsåt kan föreligga i förhållande till såväl effekter som omständigheter. I 

uppsatsen har likgiltighetsuppsåtet begränsats till att endast behandla likgiltighet i förhål-

lande till effekten. Uppsåt i förhållande till omständigheter kommer således inte att be-

handlas.  

     Framställningen begränsas till sådana brott som finns i kap. 3 i BrB. 

 

1.4 Metod 

I den första delen ges en allmän grund genom att diskutera uppsåt i allmänhet samt straff-

rättsliga principer. I den andra delen kommer det att ges en redogörelse för såväl gamla som 

nya uppsåtsformer samt att bevisfaktorer som angivits i praxis och doktrin kommer att vara 

föremål för analys. I den tredje delen redogörs för behovet av en reform på området följt av 

en avslutande kommentar. Framställningen har hämtat inspiration från den modell som be-

skrivits i Kriminalrättens grunder.9F

10 Modellen är uppbyggt på så sätt att det finns två ni-

våer: en A-nivå och en B-nivå. Dessa kan delas in i vardera två undergrupper. Modellen är 
                                                 
6 Professor i Straffrätt, Stockholms universitet. 
7 Professor i Straffrätt, Uppsala universitet. 
8 Professor emeritus i Straffrätt, Uppsala universitet. 
9 Se Leijonhufvud, Madeleine & Wennberg, Suzanne, Straffansvar, Norstedts Juridik AB, Stockholm 2009, s. 
60. 
10 Se Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils, Kriminalrättens grunder, 2 u, Iustus Förlag AB, Uppsala 
2013, s. 59. 
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praktisk och lättförståelig varför den bildar en naturlig utgångspunkt. I praxis efterföljs inte 

denna modell, men från ett pedagogiskt och systematiskt perspektiv är modellen att föredra. 

Avsikten med den första delen är att ge förutsättningar för en vidare analys av uppsåtsbe-

dömningen vid likgiltighetsuppsåt. Enligt modellen krävs det att A-nivån är uppfylld, dvs. 

att en gärning är brottsbeskrivningsenlig samt att det inte föreligger rättfärdigande omstän-

digheter, för att det ska bli aktuellt med en uppsåtsbedömning på B-nivån.  

     För att belysa rättsläget har en traditionell juridisk metod använts genom att undersöka 

förarbeten, praxis och doktrin. Jag har lagt stor vikt vid praxis och doktrin eftersom upp-

såtsformerna vuxit fram genom ett samspel mellan dessa.10F

11 Riksdagen har undvikit att lag-

stifta om uppsåt och därmed överlåtit till domstolarna och rättsvetenskapen att utveckla 

uppsåtsinstitutet. Förarbetena har emellertid varit en bidragande faktor som en inspirations-

källa för uppsåtsinstitutets utveckling.  

     Vid behandling av uppsåt i allmänhet samt de straffrättsliga principerna i den första de-

len har jag använt mig av doktrin och förarbeten. Särskilt framträdande för framställningens 

första del har Kriminalrättens grunder varit som är kurslitteratur i grundkursen i Straffrätt 

och Straffansvarsutredningens överväganden och förslag i Straffansvarets gränser. I den 

andra delen företas en praxisgenomgång av viktiga prejudikat på området samt andra opub-

licerade avgöranden som enligt min mening är av betydelse. De mest centrala rättsfallen på 

området är NJA 2002 s. 449 och NJA 2004 s. 176. Vidare ligger i huvudsak litteratur från 

SvJT och JT till grund för redogörelsen av faktorerna vid bevisbedömningen av likgiltig-

hetsuppsåt.      

 

1.5 Disposition 

Framställningen är uppbyggd i tre delar. I den första delen redogörs inledningsvis för två 

huvudtyper av brottsförutsättningar – otillåten gärning och personligt ansvar. Därefter be-

handlas betydelsefulla straffrättsliga principer, som är till för att upprätthålla rättssäker-

heten och förutsebarheten i rättstillämpningen. I denna del kommer även en bakgrund till 

uppsåtsskiftet från eventuellt uppsåt till likgiltighetsuppsåt att ges. I den andra delen kom-

mer uppsåtsbegreppen före och efter NJA 2004 s. 176 att belysas, det eventuella uppsåtet 

och likgiltighetsuppsåtet att jämföras samt en praxisgenomgång av domstolarnas tillämp-

ning av bevisfaktorerna att företas. I den tredje delen behandlas frågan om det är nödvän-

digt med en reform på uppsåtsområdet följt av en avslutande kommentar. 

                                                 
11 Se SOU 1996:185 Straffansvarets gränser, del I, s. 83, cit. SOU 1996:185. 
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FÖRSTA DELEN 

 

2. Allmänt om uppsåt och straffrättsliga principer 
 
2.1 Inledande anmärkning  

För att behandla frågan om bevisbedömning vid likgiltighetsuppsåt måste först redogöras 

för två huvudtyper av brottsförutsättningar – otillåten gärning och personligt ansvar. Det är 

inte aktuellt att företa en uppsåtsbedömning, om inte det dessförinnan konstaterats föreligga 

en otillåten gärning. Vidare är det av vikt att redogöra för vissa straffrättsliga principer som 

är till för att upprätthålla rättssäkerheten och förutsebarheten i rättstillämpningen. Slutligen 

ges en bakgrund om hur den nedre gränsen för uppsåt ändrades från eventuellt uppsåt till 

likgiltighetsuppsåt.  

  
2.2 Brottsbegreppet 

Av BrB:s 1 kap. 1 § framgår att brott är en gärning som är beskriven i en författning och för 

vilken straff är föreskrivet. Av BrB 1 kap. 3 § framgår att straff förekommer endast i två 

former: böter och fängelse. Definitionen av brott är inte tillräcklig och måste därför kom-

pletteras med andra brottsförutsättningar – rekvisit för otillåten gärning och rekvisit för 

personligt ansvar.11F

12  

     Rekvisiten för att en gärning ska bedömas som en otillåten gärning är dels att gärningen 

är brottsbeskrivningsenlig, dels att det inte föreligger någon rättfärdigande omständighet. 

Med rekvisitet brottsbeskrivningsenlig menas att gärningen uppfyller rekvisiten i en straff-

bestämmelse, dvs. att den är straffbelagd.12F

13 Inom ramen för brottsbeskrivningsenligheten 

ska en utredning företas om huruvida det föreligger gärningsculpa. Bedömningen om 

huruvida gärningsculpa föreligger sker i två steg: det krävs att gärningsmannen i sin kon-

trollerade handling tagit risker som inte kan tolereras (otillåtet risktagande) samt att det 

oönskade resultatet orsakats på ett sätt som innebär att en sådan risk förverkligats (det otil-

låtna risktagandet ska vara relevant för resultatets uppkomst).13F

14 För det fall gärningsman-

nen haft kontroll över skeendet fram till brottets fullbordan kan kravet på gärningsculpa 

anses automatiskt uppfyllt. Däremot är det inte lika klart i de fall där gärningsmannen inte 

                                                 
12 Se Asp, Ulväng & Jareborg, i not 10 a.a., s. 58.  
13 Se Asp, Ulväng & Jareborg, i not 10 a.a., s. 59. 
14 Se Asp, Ulväng & Jareborg, i not 10 a.a., s. 62. 
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fullt ut haft kontroll över gärningen. En ytterligare förutsättning är att gärningen måste 

strida mot svensk lag.14F

15 För att det ska vara fråga om en otillåten gärning krävs det dessu-

tom att det inte föreligger rättfärdigande omständigheter. Med rättfärdigande om-

ständigheter avses exempelvis nöd, nödvärn, samtycke vilka framgår av BrB:s 24 kap.  

     Rekvisiten för att personligt ansvar ska kunna utkrävas är dels att det allmänna skuld-

kravet är uppfyllt, dels att det inte föreligger någon ursäktande omständighet.15F

16 Det all-

männa skuldkravet förutsätter att gärningsmannen uppvisat skuld i någon form (skuldprin-

cipen). Gärningsmannen ska ha begått en gärning antingen med uppsåt eller oaktsamhet för 

att kunna dömas för ett brott. För det fall ingen av dessa är uppfyllda kan brott uteslutas 

eftersom strikt ansvar inte ska förekomma inom straffrätten. Vidare prövas om gärnings-

mannens uppsåt eller oaktsamhet ”täcker” den rättsstridiga gärningen enligt den s.k. täck-

ningsprincipen. En annan förutsättning för att personligt ansvar ska kunna aktualiseras är 

att det inte föreligger någon ursäktande omständighet, såsom excess och straffrättsvillfa-

relse i BrB 24 kap. 6 § respektive BrB 24 kap. 9 §.16F

17 

 

2.3 Allmänna principer 

 
2.3.1 Legalitetsprincipen 

 
Principen kommer till uttryck i de latinska sentenserna nulla poene sine lege (inget straff 

utan lag), nulla poene sine crimine (inget straff utan brott) och nullum crimen sine poena 

legali (inget brott utan kriminalisering genom lag).17F

18 Legalitetsprincipen infördes i BrB 1 

kap. 1 § först år 1994, dessförinnan var den lagfäst i RF 2 kap 10 § st. 1, artikel 7 i Europa-

konventionen samt BrP 5 § st. 1.18F

19 Legalitetsprincipen är i viss mån ett utflöde av konfor-

mitetsprincipen, som ger uttryck för att straff och annan brottspåföljd endast får drabba den 

som kunnat rätta sig efter lagen. Denna princip är en garanti för rättssäkerheten. Med rätts-

säkerhet avses säkerhet mot att utan stöd av lag bli underkastad ett straff eller en likställd 

påföljd. Medborgarna ska kunna förutse vilka gärningar som är kriminaliserade samt skyd-

das mot godtycke i rättstillämpningen.  

                                                 
15 Se Asp, Ulväng & Jareborg, i not 10 a.a., s. 62 f. 
16 Se Asp, Ulväng & Jareborg, i not 10 a.a., s. 59.  
17 Se Asp, Ulväng & Jareborg, i not 10 a.a., s. 369. 
18 Se SOU 1996:185 s. 49. 
19 Se Asp, Ulväng & Jareborg, i not 10 a.a., s. 45. 
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Legalitetsprincipen kan brytas ned i följande fyra krav: föreskriftskrav, retroaktivitetsför-

bud, analogiförbud samt obestämdhetsförbud.19F

20  

    Föreskriftskravet bidrar till att inget brott föreligger och inget straff döms ut om inte det 

finns en föreskrift till stöd för detta. Här är förutsebarhetsaspekten oumbärlig eftersom 

medborgarna ges möjlighet att förutse de rättsliga konsekvenserna av sina handlingar.  

    Retroaktivitetsförbudet innebär att en förskrift inte får införas eller tillämpas retroaktivt 

till nackdel för den tilltalade. Det är av vikt att retroaktivitetsförbudet är fungerande, om 

inte blir föreskiftskravet verkningslös.  

    Analogiförbudet innebär att en föreskrift inte får utsträckas utöver vad ordalydelsen til-

låter genom en analogisk tillämpning. Att analogiförbud råder är en förutsättning för att 

föreskriftskravet ska vara av värde. Exempelvis är det inte meningen att ett förbud mot 

medförande av skjutvapen analogt kan tillämpas på knivar. 

    Obestämdhetsförbudet leder till att föreskrifter i rimlig utsträckning är bestämda till sin 

utformning, dvs. det uppställs vissa krav på begriplighet och precision. För det fall en före-

skrift är vagt utformad kan mycket inrymmas under föreskriften, vilket detta förbud ska 

hindra. Om föreskriften är vagt utformad förlorar föreskriftskravet sin betydelse.20F

21  

 

 2.3.2 Konformitetsprincipen 

 
Principen innebär att en person inte bör anses vara ansvarig för ett brott, om inte denne kan 

rätta sig efter lagen.21F

22 Konformitetsprincipen är en rättspolitisk princip som framförallt är 

riktad till lagstiftaren. I vissa fall kan även domstolarna använda den som argument. Nyck-

elordet i formuleringen av principen är ”kunde”. Detta syftar till förmåga och/eller tillfälle. 

För det fall en person saknat förmåga och/eller tillfälle att rätta sig efter lagen, bör inte 

denne hållas ansvarig för ett brott. Med oförmåga att rätta sig efter lagen menas exempelvis 

att gärningsmannen gör något medan han är medvetslös. Att en person saknar tillfälle att 

rätta sig efter lagen beror på bristande kunskap hos gärningsmannen, som uppenbarar sig i 

form av okunnighet om vad han gör eller i okunnighet huruvida det han gör är lagligt.22F

23  

 

2.3.3 Täckningsprincipen 

                                                 
20 Se Asp, Ulväng & Jareborg, i not 10 a.a., s. 46. 
21 Se Asp, Ulväng & Jareborg, i not 10 a.a., s. 46 f. 
22 Se Asp, Ulväng & Jareborg, i not 10 a.a., s. 270 ff. samt SOU 1996:185 s. 50 ff. 
23 Se SOU 1996:185 s. 50 in fine. 
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En viktig grundsats inom straffrätten är täckningsprincipen. För att täckningsprincipen ska 

vara tillämplig är en grundläggande förutsättning att gärningen uppfyller rekvisiten i en 

straffbestämmelse samt att det inte föreligger någon omständighet som rättfärdigar gär-

ningen. Är förutsättningarna uppfyllda är gärningen otillåten och täckningsprincipen aktua-

liseras. Täckningsprincipen innebär att gärningsmannens uppsåt/oaktsamhet ska ”täcka” 

den otillåtna gärningen. Uppsåt/oaktsamhet ska föreligga vid tiden för den kontrollerade 

gärningen eller i vart fall under dennas slutfas.23F

24 Det är inte relevant att diskutera efterföl-

jande uppsåt/oaktsamhet. Prövningen av uppsåt/oaktsamhet sker i förhållande till respektive 

positiv rekvisit. För att illustrera detta kan misshandelsparagrafen i 3 kap. 5 § BrB tas upp 

som exempel: 

 

”Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter ho-

nom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel […]” 

 

De positiva rekvisiten i misshandelsparagrafen är tillfoga, annan person och 

smärta/kroppsskada/sjukdom/vanmakt/annat sådant tillstånd. Eftersom misshandel är ett 

brott som kräver uppsåt måste samtliga positiva rekvisit vara täckta av uppsåt. Det är emel-

lertid inte nödvändigt att de positiva rekvisiten är ”täckta” av samma uppsåtsform, men 

visar det sig att något av rekvisiten inte är täckt av gärningsmannens uppsåt föreligger det 

uppsåtsbrist. I linje med skuldprincipen är då straffrättsligt ansvar uteslutet för uppsåtsbrott. 

I vissa fall görs undantag från kravet på täckning. I dessa fall gör man över huvud taget 

ingen prövning av huruvida gärningsmannen haft uppsåt eller ådagalagt oaktsamhet i för-

hållande till följder och omständigheter. Exempel på detta är överskjutande uppsåtsrekvisit 

och fristående brottsrekvisit.24F

25 För fullständighetens skull ska även sägas att uppsåtet ska 

täcka frånvaron av rättfärdigande omständigheter enligt ovan nämnda modell.   

 

2.3.4 Skuldprincipen 

Skuldprincipen är en straffrättslig grundsats som ger uttryck för att ett straff förutsätter 

skuld. Med skuld förstås enligt svensk rätt att en gärning är begången uppsåtligen eller av 

oaktsamhet. För det fall skuld inte föreligger kan inte straff utdömas. Detta uttrycks med 

                                                 
24 Se Asp, Ulväng & Jareborg, i not 10 a.a., s. 325.  
25 Se Asp, Ulväng & Jareborg, i not 10 a.a., s. 361 ff.  
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sentensen nulla poena sine culpa.25F

26 Detta innebär att endast den som ådagalagt skuld bör 

hållas straffrättsligt ansvarig. Att straffa någon oberoende av skuld skulle av många männi-

skor uppfattas som omoraliskt. Skuldprincipen stadgar vidare att straffet inte bör vara 

strängare än vad som motsvarar måttet på skulden. Kraven som följer av skuldprincipen 

innebär att strikt ansvar (i princip) inte bör förekomma inom straffrätten.26F

27  

 

2.4 Historisk tillbakablick – från eventuellt uppsåt till likgiltighetsuppsåt 

I det följande ska en historisk bakgrund ges till uppsåtsskiftet som HD genomförde i NJA 

2004 s. 176. Från att ha haft ett eventuellt uppsåt som den nedre gränsen för uppsåt i mer än 

ett halvt sekel27F

28, införde HD ett likgiltighetsuppsåt. Att HD skulle införa ett likgiltighets-

uppsåt som den nedre gränsen för uppsåt får anses ha varit allt annat än självklart.  

    Johan C.W. Thyrén28F

29 var den person med störst inflytande på den svenska uppsåtsläran. 

Thyrén publicerade Principerna för en strafflagsreform år 1914 och Förberedande utkast 

till Strafflag år 1916. Thyrén föreslog att det eventuella uppsåtet skulle utgöra uppsåtets 

nedre gräns och att en regel härom skulle införas i lag. Inspiration hämtade han från den 

tyske rättsvetenskapsmannen Reinhard Frank.29F

30 År 1916 tillsattes en Strafflagskommission 

som bearbetade Thyréns principförslag, i vilken Thyrén ingick som ledamot. Strafflags-

kommissionen delade Thyréns uppfattning avseende uppsåtsbegreppet och dess avgräns-

ning mot oaktsamhet. Strafflagskommissionen presenterade sitt Förslag till ny strafflag år 

1923 (SOU 1923:9). Förslaget om en lagfäst definition av det eventuella uppsåtet blev 

emellertid aldrig stadgat i lag. Däremot kom Thyréns principskisser, tillsammans med 

Strafflagskommissionens förslag, att utgöra grogrund för det eventuella uppsåtet.   

    Thyrén kom så småningom att få gehör för sitt förslag under början av 1940-talet, då det 

eventuella uppsåtet succesivt vann insteg i praxis och doktrin.30F

31 Detta var med stor sanno-

likhet en följd av att såväl Straffrättskommittén i sitt betänkande Lagstiftning om för-

mögenhetsbrott (SOU 1940:20 s. 51 f.) som de Försökssakkunniga i sitt betänkande Straff 

för försök till brott (SOU 1940:19 s. 36 f.) anförde att uppsåtsformen torde vara uppsåtets 

nedre gräns. Även i sitt slutbetänkande (Förslag till brottsbalk, SOU 1953:14) anslöt sig 

                                                 
26 Se SOU 2002:3, Psykisk störning, brott och ansvar, del 2, s. 230.  
27 Se Asp, Ulväng & Jareborg, i not 10 a.a., s. 269. 
28 Eventuellt uppsåt har tillämpats i praxis sedan i vart fall 1940-talet, men i själva verket erkändes uppsåts-
formen först efter HD:s avgörande i NJA 1959 s. 63. 
29 Dåvarande professor i straffrätt i Lund som ägnade mycket tid åt lagstiftningsarbete. 
30 Se Borgeke, Martin, Från Franks första formel till likgiltighetsuppsåt – Vad hände med tanken att uppsåts-
läran borde reformeras?, JT 2008/09 s. 263. 
31 Se SOU 1996:185 s. 95. 



 14 

Straffrättskommittén till Thyréns förslag om att det eventuella uppsåtet utgjorde nedre 

gränsen för uppsåt samt att utformningen av uppsåtsrekvisitet skulle formas i linje med 

Strafflagskommissionens förslag. Att det eventuella uppsåtet skulle utgöra den nedre grän-

sen för uppsåt var inte helt givet. I vissa rättsfall förekom formuleringar som förde tankarna 

till det s.k. sannolikhetsuppsåtet. Även andra former av uppsåt förekom. Det var först i och 

med HD:s avgörande i NJA 1959 s. 63 som det eventuella uppsåtet de facto fick sitt erkän-

nande. I målet pläderade RÅ för ett införande av ett sannolikhetsuppsåt som den nedre 

gränsen för uppsåt. HD avfärdade emellertid RÅ:s förslag och antog det eventuella uppså-

tet. I NJA 1980 s. 514 gjorde RÅ ett nytt försök att få sannolikhetsuppsåtet accepterat som 

uppsåtsform i svensk rätt. Även denna gång avfärdade HD införandet av sannolikhetsupp-

såt. 

    BrB antogs år 1962 och trädde i kraft först den 1 januari 1965. De kommittéer som fick 

till uppgift att återuppta arbetet med brottsbalksreformen var Straffrättskommittén och 

Strafflagsberedningen som tillsattes under åren 1937-38. Till grund för det fortsatta arbetet 

och antagandet av BrB lades Thyréns principförslag och Strafflagskommissionens betän-

kande.31F

32 Straffrättskommitténs slutsats blev, när kommittén avgav sitt slutbetänkande år 

1953, att tiden då inte var mogen för att i lagtext närmare bestämma uppsåtsbegreppet, ef-

tersom dettas innebörd ej helt hade stabiliserats. Kommittén hänvisade därvidlag till de 

normer som utbildats i doktrin och praxis. Straffrättskommitténs uppfattning redovisades i 

propositionen som låg till grund för BrB år 1962 (prop. 1962:10).32F

33 

     Regeringen tillkallade en särskild utredare för att utreda vissa frågor inom den allmänna 

rätten år 1994. Utredningen, som arbetade under namnet Straffansvarsutredningen, hade 

bl.a. till uppgift att överväga om regelsystemet var ändamålsenligt utformat vad avser den 

nedre gränsen för uppsåt. Straffansvarsutredningen föreslog i betänkandet dels att det even-

tuella uppsåtet skulle ersättas med ett kvalificerat sannolikhetsuppsåt, dels att det skulle ske 

en lagreglering av vad som avses med uppsåt.33F

34  

     Regeringen behandlade förslaget i propositionen 2000/01:85 Förberedelse till brott 

m.m. Regeringens bedömning av Straffansvarsutredningen var i korthet följande. Rege-

ringen ansåg att Straffansvarsutredningens förslag var både intressant och väl genomtänkt. 

Men med beaktande av att bl.a. ett inte obetydligt antal remissinstanser avstyrkt utredning-

ens förslag, ifrågasatte Regeringen om det för närvarande föreligger tillräckligt med un-
                                                 
32 Se SOU 1996:185 s. 103. 
33 Se prop. 1962:10, Kungl. Maj:ts proposition 1962:10 med förslag till brottsbalk, del B s. 57. 
34 Se SOU 1996:185 s. 108 och 116. 
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derlag för en så genomgripande reform. Regeringen anförde vidare att det med hänsyn till 

svårigheterna att förutse hur en ny lagstiftning kommer att tillämpas i det enskilda fallet, 

kan det också diskuteras om en reform bör ske genom lagstiftning. Regeringen höll i viss 

mån med i den kritik Straffansvarsutredningen anförde om det eventuella uppsåtet och att 

uppsåtets nedre gräns eventuellt behövde justeras, men framhöll att en sådan utveckling får 

ske genom praxis. Regeringen menade att en tendens i sådan riktning är den av HD an-

vända likgiltighetsuppsåtet. Straffansvarsutredningens förslag till ett förändrat uppsåtsbe-

grepp ledde således inte till lagstiftning.34F

35 

    Kort därefter avgjorde HD en dom i NJA 2002 s. 449 – som var snarlik NJA 1959 s. 63 – 

där frågan om uppsåtets nedre gräns aktualiserades. HD:s justitieråd var oeniga om vilken 

uppsåtsform som skulle utgöra den nedre gränsen för uppsåt. De ledamöter – som bestämde 

utgången i målet – valde att fälla gärningsmannen till ansvar för uppsåtsbrott utifrån ett 

slags likgiltighetsuppsåt. Två av justitieråden ville istället tillämpa en sorts kvalificerat san-

nolikhetsuppsåt. Ytterligare ett justitieråd ville tillämpa ett eventuellt uppsåt. Som en följd 

av att HD var så splittrad rådde det osäkerhet i vad som ansågs vara gällande rätt. Detta 

ledde till olika tolkningar av nämnda rättsfall. En tolkning var att HD avskaffade det even-

tuella uppsåtet och ersatt det med likgiltighetsuppsåt (och/eller sannolikhetsuppsåt). En 

annan tolkning var att rättsfallet pekade på en utveckling bort från det eventuella uppsåtet, 

men att det vid tillfället inte var säkert huruvida uppsåtsformen avskaffats.35F

36 

    I NJA 2004 s. 176 – som är en uppföljare till 2002-års fall – tog HD återigen ställning till 

frågan om hur uppsåtets nedre gräns skulle formuleras. I rättsfallet slog HD enigt fast att 

den nedre gränsen för uppsåt skulle utgöras av ett likgiltighetsuppsåt. Därigenom bringade 

avgörandet klarhet i vad som numera utgör den nedre gränsen för uppsåt. Det eventuella 

uppsåtet får därmed anses vara ett avslutat kapitel som uppsåtsform. HD uttalade emellertid 

att det hypotetiska provet fortsatt kan ha betydelse som en användbar test på hållbarheten 

av bevisningen för likgiltighet, förutsatt att det hanteras med försiktighet och urskiljning. 

 

 

 

 

                                                 
35 Se prop. 2000/01:85, Förberedelse till brott m.m., s. 13.   
36 Se Asp, Petter, Uppsåtets nedre gräns – en efterlängtad sequel, JT 2004/05 s. 385. 
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ANDRA DELEN 

 

3. Uppsåt 
 

3.1 Inledande anmärkning 

I det föregående har det givits allmänna förutsättningar för att kunna företa en uppsåtsbe-

dömning. I det här stadiet har det konstaterats att en otillåten gärning har begåtts, dvs. att 

gärningen är brottsbeskrivningsenlig samt att det inte föreligger rättfärdigande omständig-

heter.   

    I det följande kommer det att redogöras för tidigare samt nya uppsåtsbegrepp för att se-

dermera behandla bevisfaktorer som är av intresse vid bedömningen av om likgiltighets-

uppsåt föreligger. Avslutningsvis kommer en diskussion om reform på området följt av en 

avslutande kommentar att ges.  

 

3.2 Uppsåtsformerna 

Innan HD:s avgörande i NJA 2004 s. 176 arbetade man i svensk rätt med ett tredelat upp-

såtsbegrepp: direkt, indirekt och eventuellt uppsåt. Uppsåtsbegreppet kom att förändras i 

och med 2004-års avgörande.36F

37 HD introducerade en ny uppsåtskonstellation, där uppsåt 

förekom i två varianter: insikts- och likgiltighetsuppsåt. Till denna konstellation är det nöd-

vändigt att foga ett avsiktsuppsåt.37F

38 Nedan redogörs för de olika begreppen och avslut-

ningsvis kommer en jämförelse mellan eventuellt uppsåt och likgiltighetsuppsåtet att före-

tas. 

 

3.2.1 Tidigare uppsåtsbegrepp 

Direkt uppsåt föreligger om en gärningsman haft avsikt att åstadkomma effekten antingen 

som ett mål i sig eller som ett genomgångsled till ett mål. Det är av vikt att man skiljer en 

avsikt med vilken en gärning utförs (syfte) från en avsikt38F

39 (ett beslut) att utföra en gärning. 

I praktiken går emellertid dessa i viss mån ihop. Den som har bestämt sig för att döda nå-

gon utför därefter en handling i syfte att den andre ska dö. En avsikt (beslut) att utföra en 

                                                 
37 Se Jareborg, Nils, Avsiktsuppsåt och/eller insiktsuppsåt, JT 2004/05 s. 811, Ulväng, Magnus, Likgiltighets-
uppsåt, SvJT 2005 s. 1 samt Asp, i not 36 a.a., s. 385. 
38 Se Jareborg, i not 37 a.a., s. 811. 
39 Självständig juridisk betydelse har en sådan avsikt i undantagsfall, främst vid osjälvständiga brottsformer 
där gärningsmannen har format en avsikt att senare utföra ytterligare gärningar. 
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gärning kan sägas ligga i framtiden, medan en avsikt med vilken gärningen utförs (syfte) 

relaterar till vad gärningsmannen faktiskt gör. Det är avsikt i betydelsen syfte som utgör en 

huvudform av uppsåt. Direkt uppsåt kan en gärningsman endast ha i förhållande till effek-

ter, men inte i förhållande till omständigheter kring en gärning.39F

40 

    Indirekt uppsåt innebär att gärningsmannen visserligen inte haft för avsikt att åstad-

komma effekten men har uppfattat den som nödvändigt förbunden med ett eftersträvat mål. 

Gärningsmannen handlar utan att ha något särskilt mål eller så har han ett helt annat syfte 

än den brottsliga effekten. Med andra ord har alltså gärningsmannen förstått att följden 

kommer att inträffa som ett resultat av gärningen, men följden är inte den åsyftade. Ett 

skolexempel på indirekt uppsåt är följande: en redare placerar en tidsinställd bomb i 

lastrummet på ett fartyg i syfte att den ska explodera när fartyget kommit till havs, så att 

fartyget sjunker och redaren kan få ut försäkringsbeloppet. Till allt detta har han direkt upp-

såt. Han ser vidare som en säker följd av att fartyget sänks att en del av besättningen om-

kommer. Att någon människa ska dö är inte eftersträvat, vare sig som mål eller som medel 

till ett mål. Men redaren är säker på att människor kommer att dödas som en följd av att han 

når syftet att fartyget sänks. I förhållande till annans död har han således indirekt uppsåt.40F

41 

    Eventuellt uppsåt var länge den uppsåtsform som utgjorde den nedre gränsen för uppsåt. 

Prövningen av om eventuellt uppsåt föreligger sker i två steg. I det första prövas om gär-

ningsmannen insett att det förelåg en risk för att gärningen skulle medföra en viss effekt 

eller för att en viss omständighet förelåg. Det andra ledet innefattar ett hypotetiskt prov. 

Uppsåt anses föreligga om domstolen finner att det kan hållas för visst att gärningsmannen 

skulle ha företagit gärningen, även om han varit säker på att effekten skulle inträda eller att 

omständigheten förelåg. Prövningen görs utifrån ett hypotetisk antagande om hur gär-

ningsmannen skulle handla om förutsättningarna varit annorlunda än de faktiskt var, och 

inte hur denne faktiskt handlat. Eventuellt uppsåt kan föreligga i förhållande till såväl ef-

fekter som omständigheter. Ett exempel på denna uppsåtsform är följande scenario: en per-

son lägger ut gift för att döda råttor som grannens hund äter och dör. Personen som la ut 

giftet insåg risken härför men skulle lagt ut det även om han varit säker på att hunden skulle 

komma att förtära giftet och dö härav.41F

42 

 

3.2.2 Nya uppsåtsbegrepp 
                                                 
40 Se Jareborg, Nils, Allmän Kriminalrätt, Iustus Förlag AB, Uppsala 2001, s. 310. 
41 Se Jareborg, i not 40 a.a., s. 311. 
42 Se Jareborg, i not 40 a.a., s. 312. 
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Avsiktsuppsåt motsvarar i sak det som ovan benämnts direkt uppsåt.42F

43 I NJA 2004 s. 176 

argumenterade HD för uppsåt i endast två former: insikts- och likgiltighetsuppsåt. Det är 

emellertid nödvändigt att till dessa även foga ett avsiktsuppsåt. Skälen till behovet av ett 

avsiktsuppsåt är dels att det finns särskilda ansvarsrekvisit43F

44 i lagstiftningen, dels att en 

avsikt normalt indicerar högre straffvärde än annan insikt eller likgiltighet och därför på-

verkar straffmätningen.44F

45 Avsiktsuppsåt är en nödvändig uppsåtsform i förhållande till rek-

visit som kräver att gärningsmannen har ett visst syfte eller en avsikt med gärningen, dvs. 

endast vid överskjutande uppsåtsrekvisit. Vid prövning av huruvida en gärning är täckt av 

uppsåt är inte ett avsiktsuppsåt nödvändigt. 

    Insiktsuppsåt föreligger då gärningsmannen inte hyser några egentliga tvivel om att en 

följd kommer att inträffa som en konsekvens av gärningen eller att en omständighet före-

ligger.45F

46 Den som handlat med insikt om att en gärning kommer att leda till en viss effekt 

eller att en viss omständighet förelegat har handlat med uppsåt. För att en sådan insikt ska 

vara för handen krävs inte att gärningsmannen uppfattat det som helt uteslutet att han skulle 

missta sig om omständigheten eller som ofrånkomligt att effekten skulle förverkligas. Det 

är tillräckligt att gärningsmannen funnit omständigheten vara praktiskt taget säker eller 

effekten praktiskt taget oundvikligt. I den tidigare uppsåtskonstellationen hade insiktsele-

mentet en tillbakaskjuten position som numera förändrats i och med införandet av insikts-

uppsåt.46F

47 

    Likgiltighetsuppsåt föreligger om följande två led är uppfyllda. I första ledet krävs att 

gärningsmannen insåg att det fanns en risk för att en viss effekt skulle inträffa eller att en 

viss omständighet skulle föreligga (medveten oaktsamhet). Om gärningsmannen inte insett 

risken härför är uppsåt uteslutet.47F

48 Det är inte tillräckligt med att gärningsmannen borde ha 

insett risken. I andra ledet krävs att gärningsmannens inställning (attityd) vid gärningstill-

fället var positiv eller i vart fall likgiltig till att effekten skulle inträffa eller att omständig-

heten skulle föreligga.48F

49 Likgiltigheten gäller förverkligandet av effekten eller förekomsten 

av omständigheten – det räcker inte med att vara likgiltig inför risken. Domstolen framhöll 

                                                 
43 Se Jareborg, i not 40 a.a., s. 314. 
44 Det förekommer formuleringar i lagtexten som markerar att gärningsmannen måste ha ett avsiktsuppsåt. 
Exempel på sådana formuleringar är ”för att”, ”avsiktligen”, ”söker”, och ”i syfte att”.  
45 Se Jareborg, i not 37 a.a., s. 811. 
46 Se Asp, Ulväng & Jareborg, i not 10 a.a., s. 289. 
47 Se Asp, i not 36 a.a., s. 395. 
48 Se NJA 2005 s. 732 där åtal för misshandel ogillats på den grunden att likgiltighetsuppsåt inte visats ef-
tersom att gärningsmannen inte insett risken för sådan skada. 
49 Se RåR 2006:1 s. 6. 
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i NJA 2004 s. 176 att en gärningsman som allmänt sett betecknas som likgiltig, i den me-

ningen att han handlat utan att beakta att gärningen inneburit en kränkning av straffrättsligt 

skyddade intressen, inte kan dömas för uppsåtligt brott.  

 

3.2.3 Reflektion 

Det har givits olika förslag på hur uppsåtsbegreppet ska utformas. HD anser att vi ska ar-

beta med ett tvådelat begrepp bestående av insikts- och likgiltighetsuppsåt. Insiktsuppsåt 

skulle alltså motsvara de fall av indirekt uppsåt och direkt uppsåt där gärningsmannen har 

vad som kallas ”praktisk visshet”. Nils Jareborg menar att det svenska uppsåtet ska bestå av 

ett tredelat begrepp i form av avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt. För det 

fall det svenska uppsåtet ska beskrivas med endast två begrepp, förordar Jareborg uppsåts-

formerna avsiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt.49F

50  

     Jag delar Jareborgs uppfattning om att det är lämpligare att tala om tre former av uppsåt: 

avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt. Inte enkom från ett pedagogiskt per-

spektiv, utan även från ett påföljdsperspektiv. Av 29 kap. 1 § st. 2 BrB framgår att vid be-

dömningen av straffvärdet ska beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen inne-

burit, vad den tilltalade insett om detta samt de avsikter eller motiv som han eller hon haft. 

Av förarbetena framgår att hur grov oaktsamheten varit liksom vilken form av uppsåt som 

förelegat är också av stor betydelse för bedömningen.50F

51 Jag tolkar förarbetsuttalandet som 

att olika uppsåtsformer kan vara av betydelse eftersom det leder till olika straffvärden. Be-

roende på vilken grad av insikt gärningsmannen har haft kan såväl insiktsuppsåt som lik-

giltighetsuppsåt vara för handen. Insiktsuppsåt är en form av likgiltighet, där man inte be-

höver pröva om gärningsmannen varit likgiltig inför det faktum att någon exempelvis ska 

dö, eftersom lagstiftaren funnit att erforderlig likgiltighet alltid föreligger. Det torde finnas 

en skillnad från ett straffvärdeperspektiv om man döms för att ha ådagalagt ett likgiltig-

hetsuppsåt eller ett insiktsuppsåt. En gärningsman som begått ett brott med ett insiktsuppsåt 

torde förskylla ett högre straffvärde än någon som begått ett brott med likgiltighetsuppsåt. 

Likaså är det naturligt att säga att ett brott som begåtts med avsiktsuppsåt förskyller ett 

högre straffvärde än om det hade begåtts med insikts- eller likgiltighetsuppsåt. I annat fall 

skulle rekvisitet ”vad den tilltalade insett” i 29 kap. 1 § st. 2 BrB i princip förlora sitt värde. 

 

                                                 
50 Se Jareborg, i not 37 a.a., s. 811 ff.  
51 Se prop. 1987/88:120, Om ändring i brottsbalken m.m. (straffmätning och påföljdsval m.m.), s. 81. 
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3.2.4 Eventuellt uppsåt vs likgiltighetsuppsåt 

Prövningen av om uppsåt föreligger är uppdelad i två led för såväl det eventuella uppsåtet 

som likgiltighetsuppsåtet. Som framgått är det första ledet densamma för båda uppsåtsfor-

merna: gärningsmannen ska ha insett att det förelåg en risk för att gärningen skulle medföra 

en viss effekt eller att en viss omständighet förelåg. Skillnaden uppkommer först i det andra 

ledet. I det andra ledet måste det företas ett hypotetiskt prov om hur gärningsmannen skulle 

ha handlat om omständigheterna varit annorlunda än de verkliga förhållandena för att even-

tuellt uppsåt ska kunna aktualiseras. Likgiltighetsuppsåtet tar istället sikte på huruvida gär-

ningsmannen vid det konkreta gärningstillfället visat sig likgiltig inför riskens förverkli-

gande. 

     Som framgått har det eventuella uppsåtet utsatts för omfattande kritik i debatten. Den 

främsta invändningen är att uppsåtsformen ger utrymme för en bedömning av gärnings-

mannens person och allmänna vandel istället för den skuld som kommit till uttryck i den 

åtalade gärningen. Detta anses vara en föråldrad och missvisande uppsåtsform, då det är 

den brottsliga gärningen som ska stå i centrum vid uppsåtsbedömningen. Tanken är att en 

person ska dömas till straffrättsligt ansvar för de gärningar man har begått och inte för den 

person man är. Med ett likgiltighetsuppsåt anses risken för en sådan fokusförflyttning vara 

liten eller i vart fall lägre än vid ett eventuellt uppsåt.51F

52 För en icke jurist uppfattas det 

eventuella uppsåtet säkerligen som stötande och obegripligt, eftersom att individen döms 

utifrån ett hypotetiskt antagande om hur han hade agerat i en viss situation istället för vad 

som har framkommit i det konkreta fallet. Därtill är det från ett internationellt perspektiv i 

det närmaste unikt att godta en hypotetisk prövning vid uppsåtsbedömningen.52F

53  

     Likgiltighetsuppsåtet har å sin sida utsatts för kritik som framförallt synes grunda sig på 

bevismässiga överväganden.53F

54 Kritiken har framförallt bestått i att det vid sidan av sanno-

likhetsbedömningar många gånger saknas hållpunkter för en likgiltighetsbedömning och att 

uppsåtsformen därigenom skulle kunna inbjuda till spekulationer utifrån gärningsmannens 

person som det eventuella uppsåtet ansetts leda till. I övrigt föreligger det inga beaktans-

värda skillnader uppsåtsformerna emellan. Att det hypotetiska provet fortfarande uppfattas 

som en användbar test på hållbarheten av bevisningen vittnar om detta. Straffan-

                                                 
52 Se Asp, i not 36 a.a., s. 391. 
53 Se SOU 1996:185 s. 109 f. 
54 Se SOU 1996:185 s. 116 ff., minoriteten i NJA 2002 s. 449 som förordade ett sannolikhetsuppsåt. 
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svarsutredningen ansåg att risken med att införa ett likgiltighetsuppsåt är att det endast re-

sulterar i en omskrivning av dagens rättsläge.54F

55 

 

3.3 Bevisfakta för likgiltighet 

HD har i praxis angivit faktorer för bevisbedömningen som talar för och emot att gärnings-

mannen varit likgiltig. De faktorer som finns är mycket osäkra och rättsläget måste ännu 

betecknas som oklart. HD har framhållit att faktorerna ska behandlas med ”försiktighet och 

urskiljning”.55F

56 Det torde innebära att domstolarna, när osäkerhet föreligger, bör vara re-

striktiva med att acceptera att faktorerna grundar uppsåt. Det finns fog för domstolarna att 

ha ett sådant förhållningssätt för att hindra uppsåtsformen från att få ett alltför brett tillämp-

ningsområde. För det fall likgiltighetsuppsåt inte föreligger innebär det inte nödvändigtvis 

att gärningsmannen är fri från ansvar. Vid samtliga brottstyper finns det vid sidan av upp-

såtsbrott ofta även oaktsamhetsbrott som aktualiseras. Vissa av de utpekade faktorerna är 

inte lämpliga för att bevisa vilken inställning en gärningsman haft i det konkreta fallet. An-

ledningen till det är att vissa av faktorerna är omdiskuterade och härrör från tiden då det 

eventuella uppsåtet var förhärskande. Med tillämpning av dessa faktorer riskerar gärnings-

mannens person att beaktas, vilket är en förlegad syn som vi lämnat bakom oss i samband 

med uppsåtsskiftet från eventuellt uppsåt till likgiltighetsuppsåt. Andra faktorer är visserli-

gen lämpliga för sitt syfte, men det saknas kunskap om hur dessa ska hanteras varför de är 

svårtillämpade. Det är av vikt att faktorerna får genomslag i praxis (framförallt i HD) och 

även i doktrin för att på så sätt öka kunskapen om hur faktorerna ska hanteras. I annat fall 

riskerar faktorerna att bli verkningslösa.  

 

3.3.1 NJA 2002 s. 449 

En person åtalades för bl.a. försök till grov misshandel, alternativt framkallande av fara för 

annan. Bakgrunden i målet var den att en polisman ställde sig i vägen och gjorde stopp-

tecken mot en bilförare, som var misstänkt för bl.a. rattfylleri. Bilföraren efterkom inte 

stopptecknet, utan han accelererade och körde mot polismannen. Polismannen tvingades att 

hoppa åt sidan för att undgå att bli påkörd. 

     HD konstaterade vid uppsåtsbedömningen att gärningsmannen varken haft direkt eller 

indirekt uppsåt till att polismannen skulle komma till skada. Vad som däremot blev aktuellt 

                                                 
55 Se SOU 1996:185 s. 120. 
56 Se Asp, Ulväng & Jareborg, i not 10 a.a., s. 298. 
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var en diskussion om vilken uppsåtsform som skulle utgöra den nedre gränsen för uppsåt. 

HD fann att det eventuella uppsåtet utsatts för en omfattande och övertygande kritik, varför 

den inte lades till grund för bedömning av gärningsmannens uppsåt. HD valde istället att 

tillämpa ett likgiltighetsuppsåt. HD menade att prövningen ska göras utifrån om gärnings-

mannen varit likgiltig till en eventualitet, och att bedömningen ska ta sikte på hans eller 

hennes faktiska inställning vid gärningen. HD avslutade med att nämna att uppsåtsformen 

inte aktualiseras vid låga risknivåer, utan det bör krävas en avsevärd risk för att en viss om-

ständighet ska föreligga eller för att en viss effekt ska inträda.  

     Beträffande uppsåtsbedömningen i målet anförde HD följande. Det var utrett att gär-

ningsmannen först tvingade polismannen att väja undan med sin polisbil och att han däref-

ter på kort avstånd från polismannen valde att accelerera mot denne istället för att bromsa 

eller styra undan. Han försatte sig således medvetet i en situation där han inte själv kunde 

undvika att polismannen blev påkörd. Det förelåg alltså en avsevärd risk för att polisman-

nen skulle åsamkas svår kroppskada, något som gärningsmannen måste ha insett. Gärnings-

mannens körsätt visar också att han var likgiltig för om polismannen skulle åsamkas en 

sådan skada. Gärningsmannen dömdes för försök till grov misshandel. 

 

3.3.1.1 Reflektion   

I målet har HD ansett att gärningsmannen försatt sig i en situation, där han medvetet tagit 

en mycket hög risk som tyder på att han varit likgiltig inför riskens förverkligande. Han har 

insett att sannolikheten för att polismannen skulle åsamkas svår kroppsskada var mycket 

hög. HD tillägger att gärningsmannens körsätt tyder på likgiltighet. Frågan är om domen 

ska tolkas på så sätt att gärningsmannens uppfattning om att sannolikheten varit mycket 

hög ensamt grundat uppsåt, eller om det dessutom har företagits en utredning om gär-

ningsmannens faktiska inställning. I doktrin framgår att sannolikheten i princip måste besk-

rivas i termer av insikt (praktisk visshet) för att omständigheten ensamt ska grunda upp-

såt.56F

57 Det ska dock framhållas att vad som är mycket hög sannolikhet, i den meningen att 

en utredning om gärningsmannens faktiska inställning inte behöver företas, är oklart. När 

en gärningsman begått ett brott – trots uppfattning om mycket hög sannolikhet – torde det 

inte vara nödvändigt att utreda gärningsmannens faktiska inställning. Redan det faktum att 

den uppfattade sannolikheten är mycket hög innebär att gärningsmannen implicit visat en 

attityd i form av likgiltighet. Enligt min mening har gärningsmannens uppfattning om san-

                                                 
57 Se Asp, Ulväng & Jareborg, i not 7 a.a., s. 298. 
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nolikheten för effektens inträde varit mycket hög i förevarande mål, varför någon vidare ut-

redning framstår som överflödigt. Frågan är därvid varför HD, utöver sannolikheten, beak-

tat gärningsmannens körsätt som en omständighet för att gärningsmannen varit likgiltig. En 

möjlig förklaring är att HD anser att man alltid ska företa en utredning om gärningsman-

nens faktiska inställning oavsett hur hög sannolikheten är. När gärningsmannens insikt nu 

har fått en framskjuten roll i uppsåtsbedömningen är det av vikt att kunskap finns om vart 

gränsen går för om en gärningsman nått den insikt som krävs (praktisk visshet), i annat fall 

måste domstolen även utreda gärningsmannens faktiska inställning till följden.  

     Med anledning av det som anförts ovan är en intressant fråga om inte insiktsuppsåt som 

uppsåtsform hädanefter ska betraktas som överflödig, då gärningsmannens insikt även täcks 

av likgiltighetsuppsåt. Jareborg anser att insiktsuppsåtet i praktiken kan bli överflödigt.57F

58 

Jag är beredd att hålla med honom, men vill samtidigt poängtera att insiktsuppsåtet som 

framgått ovan fyller en annan funktion utifrån ett pedagogiskt- samt straffvärdeperspektiv.     

 

3.3.2 NJA 2004 s. 176 

I målet åtalades en man för försök till grov misshandel, alternativt framkallande av fara för 

annan. Målet avsåg en HIV-infekterad man som hade haft oskyddat samlag med tio olika 

personer. Frågan i målet var om gärningsmannen härigenom utsatt målsäganden för risk att 

smittas av HIV-virus på ett sådant sätt att vart och ett av samlagen var att bedöma som för-

sök till misshandelsbrott eller framkallande av fara för annan.  

     Efter en genomgång av samtliga uppsåtsformer fastställde HD att likgiltighetsuppsåt ska 

utgöra den nedre gränsen för uppsåt. HD konstaterade att uppsåtsformen utsatts för kritik 

som framförallt grundar sig på bevismässiga överväganden. HD pekar på att det vid sidan 

om sannolikhetsbedömningarna många gånger saknas hållpunkter för en likgiltighetsbe-

dömning och att uppsåtsformen därigenom skulle kunna inbjuda till samma form av spe-

kulationer utifrån gärningsmannens person som det eventuella uppsåtet ansetts leda till. 

     Mot bakgrund av att likgiltighetsuppsåtet kritiserats med hänvisning till de bevissvårig-

heter som uppsåtsformen medför anses det naturligt att riktlinjer för bevisbedömningen 

läggs fast i praxis. HD drar upp riktlinjer för bevisbedömningen och hänvisar till faktorer 

som domstolen redan angivit i NJA 2002 s. 449. HD inleder med att ange att utgångspunk-

ten för bedömningen är omständigheterna vid gärningen. Faktorer som gärningsmannens 

insikt om att de förelåg en mycket hög sannolikhet är normalt sett tillräckligt för att uppsåt 

                                                 
58 Se Jareborg, i not 37 a.a., s. 811 ff.  
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ska anses föreligga. Därtill kan faktorer som hänsynslöst beteende, upprörd sinnesstämning 

och gärningsmannens intresse i saken göra att uppsåt får anses föreligga även om det inte 

förelåg en mycket hög sannolikhet samt att uppsåt i allmänhet inte kan anses föreligga när 

risken enligt gärningsmannens föreställning inte var avsevärd. HD har framhållit att dessa 

faktorer ska behandlas med ”försiktighet och urskiljning” samt att förutsättningarna för 

bevisprövningen varierar beroende på omständigheterna i det enskilda fallet och beroende 

på vilken typ av brott och vilka omständigheter som prövningen avser. Vidare har HD i 

NJA 1998 s. 86 slagit fast att när det gäller impulsstyrda våldsbrott kan angreppsättet och 

den effekt som detta typiskt sett är ägnad att orsaka ges avgörande betydelse för uppsåtsbe-

dömningen när det är oklart hur stor sannolikheten faktiskt var eller vad gärningsmannen 

föreställt sig om denna. 

     Många har uppfattat att beviskravet skulle vara lägre ställt beträffande det subjektiva 

rekvisitet än beträffande det objektiva händelseförloppet. Av HD:s praxis framgår dock att 

det inte föreligger någon bevislättnad, varför samma beviskrav gäller vid uppsåt som vid 

andra (positiva) rekvisit.58F

59 

     I målet gjorde HD bedömningen att risken för smittöverföring vid vart och ett av samla-

gen var synnerligen låg och att det inte fanns något som talade för att gärningsmannen in-

såg att den skulle vara större än den faktiskt var eller för att han skulle ha haft för avsikt att 

överföra smitta genom samlagen. HD ansåg därmed att det krävs mycket starka skäl för att 

det ska kunna anses styrkt att gärningsmannen varit likgiltig. HD fann i denna del att antalet 

samlag talar för likgiltighet, men samtidigt konstateras att riskbedömningen ska göras i 

förhållande till varje enskilt samlag varför gärningsmannen inte kan anses likgiltig inför 

riskens förverkligande. HD anförde vidare att gärningsmannen varit mån om målsägande-

nas välfärd och att han genomförde samlagen i förlitan på att någon smittöverföring inte 

skulle ske. Utredningen ger således inte vid handen att gärningsmannen handlat med uppsåt 

att överföra HIV-smitta till sina partner. Åtalet för försök till grov misshandel ogillades. 

Gärningsmannen uppfyllde däremot de allmänna förutsättningarna för att dömas till fram-

kallande av fara för annan. 

 

3.3.2.1 Reflektion 

Rättsfallet är vägledande för hur den nedre gränsen för uppsåt ska förstås. I och med 2004-

års avgörande fastställdes att likgiltighetsuppsåtet utgör den nedre gränsen för uppsåt. I 

                                                 
59 Se Asp, Ulväng & Jareborg, i not 10 a.a., s. 294 samt SOU 1996:185 s. 134 f. 
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samma stund blev det även klart att bevisbedömningen vid likgiltighetsuppsåt skulle få en 

framskjuten roll vid uppsåtsbedömningen.  

     Det är inte första gången problematiken med överförande eller risk för överförande av 

HIV-virus varit uppe för prövning.59F

60 Problematiken har även behandlats i bl.a. boken HIV-

smitta – straff- och skadeståndsansvar av Madeleine Leijonhufvud60F

61. Skillnaden mot tidi-

gare praxis är att HD vid uppsåtsbedömningen i förevarande mål tillämpade ett likgiltig-

hetsuppsåt. Det kan konstateras att i sådan här typer av mål har det varit svårt att besvara 

det hypotetiska provet jakande. I regel har man utgått från att gärningsmannen inte skulle 

ha genomfört samlaget om han hade varit säker på att smittöverföring skulle ske.61F

62 HD har 

i förevarande mål, trots att likgiltighetsuppsåt införts, nämnt att det hypotetiska provet ”kan 

uppfattas som en användbar test på hållbarheten av bevisningen i ett mål om det hanteras 

med försiktighet och urskiljning”. Det hypotetiska provet kan således fungera som ett extra 

test för att ta reda på om likgiltighet föreligger. Om man med det hypotetiska provet får ett 

negativt utfall, så bör man i princip aldrig komma fram till att gärningsmannen varit likgil-

tig inför följden.62F

63 Det är emellertid inte tänkt att man ska sätta ett likhetstecken mellan det 

hypotetiska provet och likgiltighetsuppsåtet, men resultatet av det hypotetiska provet ligger 

många gånger väldigt nära det väsentliga innehållet i likgiltighetsuppsåtet. Mot denna bak-

grund framstår det som naturligt att HD i målet fann att gärningsmannen inte varit likgiltig 

inför det faktum att målsägandena skulle smittas av HIV-virus. I målet var sannolikheten 

för smittöverföring vid vart och ett av samlagen synnerligen låg och det fanns inget som 

talade för att gärningsmannen uppfattade att den varit större. När sannolikheten är låg måste 

det föreligga starka skäl för att en gärningsman ska anses vara likgiltig. HD fann att några 

sådana skäl inte fanns. Frågan är om inte HD borde lägga större vikt vid att gärningsman-

nens beteende varit ytterst hänsynslöst. Gärningsmannen tog i och för sig en låg risk som 

kunde ha inneburit att målsäganden smittas av HIV-virus som i sin tur skulle kunna ut-

vecklas till AIDS. Risken må ha varit låg, men om målsägandena hade smittats skulle ska-

dan bli synnerligen allvarlig. I målet anför HD dock att de bromsmediciner som numera 

finns att tillgå öppnat för nya möjligheter att förhindra att HIV-virus leder till döden genom 

utveckling av AIDS. Bromsmedicinerna har blivit så pass effektiva att en smittad person i 

det närmaste kan leva ett vanligt liv.  

                                                 
60 Se bl.a. NJA 1994 s. 614, NJA 1995 s. 119 och NJA 1995 s. 448.   
61 Professor emerita i Straffrätt, Stockholms universitet. 
62 Se SOU 1996:185 s. 144. 
63 Se Asp, Ulväng & Jareborg, i not 10 a.a., s. 305. 
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     I jämförelse med 2002-års avgörande uppställde HD i förevarande mål inte något krav 

på att gärningsmannen måste ha insett att risken varit avsevärd för att likgiltighetsuppsåt 

skulle aktualiseras. Det innebär att gärningsmannen kan vara likgiltig även när gärnings-

mannen inte uppfattat risken som avsevärd. Det torde dock vara mycket svårt att hävda att 

någon varit likgiltig när risken enligt gärningsmannens föreställning inte varit avsevärd.    

  

3.3.3 Faktorernas inbördes förhållande 

Frågan om faktorernas inbördes förhållande har inte behandlats i praxis. I det följande ger 

jag min syn på detta. Jag vill understryka att det endast rör sig om mina egna funderingar.  

     Efter att ha studerat praxis har ett tydligt mönster kunnat skönjas. Vid bedömningen av 

huruvida likgiltighetsuppsåt föreligger beaktar domstolarna i första hand sannolikheten som 

utgör ett centralt bevisfaktum. När sannolikheten för att en effekt ska inträda är mycket hög 

– och presumtion för uppsåt föreligger – räcker det normalt med att det inte föreligger nå-

gon omständighet som talar emot att gärningsmannen varit likgiltig. Om det föreligger låg 

sannolikhet föreligger det presumtion mot uppsåt. Omständigheter som kan göra att uppsåt 

föreligger – trots att det inte föreligger hög sannolikhet – är hänsynslöst beteende, upprörd 

sinnesstämning och gärningsmannens intresse i saken. Det torde som utgångspunkt vara 

svårt att påvisa likgiltighet utifrån dessa faktorer om gärningsmannen inte uppfattat sanno-

likheten som hög.63F

64 Hur dessa faktorer förhåller sig till varandra har inte behandlats i 

praxis. Vad som kan sägas med säkerhet är att ingen av dessa faktorer är överordnad någon 

annan. De ligger således hierarkiskt på samma nivå. För det fall flera faktorer aktualiseras 

samtidigt bör det enligt min mening inte föreligga hinder för att tillämpa flera faktorer för 

att finna att en gärningsman är likgiltig. Desto fler faktorer som är för handen torde i högre 

grad kunna tala för likgiltighet eller för att gärningsmannen inte har varit likgiltig. Till stöd 

för detta kan nämnas att HD i NJA 2004 s. 176 anförde följande två omständigheter som 

talade mot likgiltighetsuppsåt samtidigt: att gärningsmannen varit mån om målsägandens 

välfärd och att gärningsmannen förlitat sig på att risken inte skulle realiseras. När det inte är 

möjligt att rent faktiskt uttala sig om sannolikheten eller vad gärningsmannen föreställt sig 

om denna, kan istället angreppssättet och den effekt detta typiskt sett är ägnat att förorsaka 

tjäna som utgångspunkt för uppsåtsbedömningen. Denna faktor aktualiseras främst vid im-

pulsstyrda våldsbrott.  

 

                                                 
64 Se Asp, Ulväng & Jareborg, i not 10 a.a., s. 298. 
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3.4 Omständigheter som talar för likgiltighet 

 

3.4.1 Sannolikhet 

Med sannolikhet avses den faktiska sannolikheten för att ett visst handlande skulle leda till 

en viss effekt, gärningsmannens uppfattning om sannolikheten för att en viss effekt förelåg 

samt dennes inställning eller attityd till den uppfattade sannolikheten. Det avgörande är 

emellertid inte den faktiska sannolikheten, utan den av gärningsmannen uppfattade sanno-

likheten för uppsåtsbedömningen.64F

65 Varje bedömning av om uppsåt föreligger måste ta sin 

utgångspunkt i en undersökning av gärningsmannens uppfattning i handlingsögonblicket av 

vilken grad av risk som hans handlande innefattade för den brottsliga effekten.65F

66 Om gär-

ningsmannen uppfattat sannolikheten som mycket hög föreligger det i princip presumtion 

för uppsåt. I ett opublicerat avgörande från hovrätten för västra Sverige den 25 juni 2012 i 

mål nr B 4560-1 anförde HovR följande avseende sannolikheten för att ett spädbarn skulle 

komma till skada (målet har överklagats och HD har meddelat prövningstillstånd, mål nr B 

3438-12): 

  

”Frågan är då vilken insikt [M.M.] haft om risken med att utsätta [O.M.] för skakvåldet. Att 

spädbarn är särskilt ömtåliga och måste hanteras med försiktighet står naturligen klart för 

var och en. Nacke och huvud är självklart vitala och särskilt utsatta kroppsdelar. M.M. har 

bekräftat att han kände till att huvudet på spädbarn måste stödjas. Utredningen ger vid han-

den att M.M. har utsatt O.M. för mycket kraftiga skakningar som har medfört att O.M:s 

huvud okontrollerat kastats åt olika håll under flera sekunder. M.M. måste omedelbart ha 

sett hur O.M:s huvud okontrollerat och farligt kastades åt olika håll. Även utan kunskap om 

vilka närmare skador som skulle bli den troliga effekten av hans handlande måste M.M. ha 

insett att det förelåg en avsevärd risk för att O.M., som endast var 11 veckor gammal, skulle 

orsakas svår kroppsskada till följd av hans våldsanvändning. M.M:s handlande har gått 

långt över gränsen för vad som kan anses vara ett normalt aktsamt agerande. Den enda rim-

liga förklaringen till att han tillgrep så kraftigt våld mot O.M. som han gjorde är att han var 

utom sig av, som det får förmodas, trötthet och frustration och i stunden endast åsyftade en 

sak, nämligen att O.M. skulle sluta skrika. Enligt hovrättens mening har förverkligandet av 

den effekt som O.M. skulle kunna drabbas av, dvs. svår kroppsskada, inte utgjort ett rele-

                                                 
65 Se RåR 2006:1 s. 7. 
66 Se Borgeke, i not 30 a.a., s. 283. 
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vant skäl för att M.M., i det pressade tillstånd han var, skulle avstå från att genom kraftiga 

skakningar få O.M. att sluta skrika. M.M. har således haft s.k. likgiltighetsuppsåt till att 

orsaka O.M svår kroppsskada som var livsfarlig […]”. 

 

I målet hade M.M. uppfattat att sannolikheten varit mycket hög. HovR utredde inte närmare 

M.M:s faktiska inställning, utan de bedömde att M.M. insåg att risken för att barnet skulle 

komma till skada var så pass hög att han redan härigenom visat likgiltighet.  

     Ju högre den uppfattade sannolikheten är, desto närmare kommer man gränsen för vad 

som kan beskrivas som insikt och där gärningsmannen i princip har förstått eller antagit att 

följden skulle komma att inträda. För det fall gärningsmannen inte uppfattat sannolikheten 

för de olika gärningsrekvisiten som så hög att den kan beskrivas i termer av insikt (praktisk 

visshet), är det nödvändigt att närmare utreda gärningsmannens faktiska inställning till följ-

den.66F

67 Det saknas fortsatt vägledning för hur gärningsmannens faktiska inställning i gär-

ningsögonblicket ska fastställas. Behovet av fortsatt utveckling av välgrundade hållpunkter 

för en likgiltighetsbedömning är stor. I viss mån kan vägledning finnas i det hypotetiska 

provet som ligger likgiltighetsbedömningen nära.67F

68 Gärningsmannens inställning till följ-

den kan betecknas som antingen positiv, negativ eller likgiltig.68F

69 Att t.ex. ha en positiv in-

ställning till följdens förverkligande innebär att man ser med gillande på dess inträde och är 

således helt förenligt med att gärningsmannen åsyftar den, har avsikt att den ska inträffa 

eller liknande. Motsatsvis gäller att om gärningsmannen har en negativ inställning till följ-

dens inträde, så vill han inte att det kriminaliserade tillståndet ska inträda; han skulle inte ha 

företagit gärningen om han varit säker på att detta tillstånd skulle uppstå etc. Likgiltighet 

indicerar att gärningsmannen har en inställning till följden på det sättet att de inte påverkar 

honom i valet av handlande. Det centrala i likgiltighet är således att han accepterar eller 

godtar följden. 

     Om sannolikheten varit låg föreligger det presumtion mot uppsåt. I denna del kan hänvi-

sas till vad HovR uttalat om sannolikheten i RH 2008:76: 

 

”I föreliggande fall har i efterhand klarlagts att sannolikheten för att knivsticket rent fak-

tiskt skulle leda till B.P:s död var obefintlig och det framstår inte som självklart att M.P. i 

gärningsögonblicket haft insikt om att en viss objektiv dödsrisk då förelåg. Under alla för-
                                                 
67 Se Asp, Ulväng & Jareborg, i not 10 a.a., s. 298. 
68 Se Asp, Ulväng & Jareborg, i not 10 a.a., s. 300. 
69 Se Ulväng, i not 37 a.a., s. 5.  
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hållanden har det inte framkommit omständigheter som tillåter slutsatsen att M.P. skulle ha 

varit likgiltig inför effekten av sitt handlande. I sammanhanget kan vidare anmärkas att det 

anses föreligga en presumtion mot förekomsten av s.k. likgiltighetsuppsåt vid insikt om en 

risk som inte är avsevärd”. 

     I målet framgår att när gärningsmannens insikt inte varit avsevärd föreligger det pre-

sumtion mot uppsåt. I sådana fall är det i allmänhet mycket svårt att finna att en gärnings-

man varit likgiltig. Uppsåt torde i dessa fall endast förekomma undantagsvis. 

 

3.4.2 Hänsynslöst beteende 

HD har angivit att hänsynslöst beteende är en av omständigheterna som kan grunda likgil-

tighetsuppsåt. Hänsynslöst beteende aktualiseras i en situation där gärningsmannen genom 

ett i sig tillräckligt extremt och överdrivet risktagande manifesterar att denne ställer sig 

positiv – eller i vart fall inte negativ – till följdens inträde.69F

70 Ett typfall som kan tala för att 

gärningsmannen är likgiltig inför följden är det av HD angivna exemplet med spelande av 

”rysk roulette” med en annans persons liv som insats.  Om man utgår från att en revolver 

med ett skott i magasinet används, är sannolikheten för att offret ska avlida inte särskilt hög 

(som högst 1/6). Emellertid anses beteendet så hänsynslöst att det indicerar att gärnings-

mannen är likgiltig inför följden (död). Det rör sig om medvetna risktaganden som man 

normalt inte fullföljer om man inte också är beredd att acceptera följden. Risken må vara 

låg, men om den förverkligas är skadan synnerligen allvarlig, förutsebar och definitiv.70F

71  

     Hänsynslösa risktaganden, som inte tillhör skaran av extrema och överdrivna risker, är 

särskilt svårbedömda. I denna del får hänvisas till NJA 1996 s. 509 (”Klippanfallet”). I må-

let utdelade gärningsmannen ett knivhugg i bröstet på en mörkhyad person. Gärningsman-

nen begick dådet helt oprovocerad och enligt utredningen av rasistiska motiv. HD fann att 

skadans art liksom det sätt på vilken den tillfogats offret visar att gärningsmannen i vart fall 

måste ha varit helt likgiltig för om offret skulle dö eller ej. Gärningsmannen kan därför inte 

undgå ansvar för uppsåtligt dödande. 

     Det ska framhållas att ett hänsynslöst risktagande inte nödvändigtvis innebär att en gär-

ningsman är likgiltig. Det är inte säkert att gärningsmannen hunnit uppfatta vilka konse-

kvenser som agerandet kommer att innebära. Som i förevarande mål när händelseförloppet 

varit kort och gärningsmannen impulsivt stött kniven i målsäganden blir uppsåtsbedöm-

                                                 
70 Se Ulväng, i not 37 a.a., s. 8. 
71 Se Ulväng, i not 37 a.a., s. 5.  
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ningen komplicerad. Mot denna bakgrund är det av vikt att granska hela gärningen och gra-

den av risktagande för att göra en korrekt uppsåtsbedömning.  

     I sammanhanget ska uppmärksammas om att gärningsmannen i Klippanfallet var 16 år 

vid gärningstillfället. Vid en jämförelse med NJA 2004 s. 479, där gärningsmannen var 15 

år vid gärningstillfället, bedömde HD att han inte nått den grad av mognad att han kunde 

förutse följderna av sitt handlande och han ansågs därför inte kunna vara likgiltig. Frågan är 

om inte samma bedömning hade gjorts i Klippanfallet om gärningen hade begåtts idag. Se 

mer härom nedan under rubriken ”Andra omständigheter knutna till gärningsmannens per-

son”.   

     Magnus Ulväng har i en artikel i SvJT frågat sig om inte det bör göras skillnad mellan 

situationer där gärningsmannen har kontroll över hela händelseförloppet och situationer där 

han endast är gärningsculpös i riktning mot en följd.71F

72 I ett opublicerat avgörande från Göta 

hovrätt den 26 april 2007 i mål nr B 3383-06 finns det enligt min mening stöd för ett sådant 

påstående. I målet hade K.E. och C.H. lyft A.R. över ett broräcke och kastat honom i vatt-

net. A.R. var till följd av berusning inte i stånd att försvara sig själv, varför han inte satte 

sig till motvärn när gärningsmännen lyfte upp honom. A.R. avled på grund av drunkning.            

     HovR fann att sannolikheten varit mycket hög för att A.R. skulle avlida till följd av fal-

let från bron och den följande vistelsen i vattnet och att K.E. och C.H., när de lyfte A.R. 

över broräcket, insåg att det fanns en avsevärd risk för att denne till följd av deras hand-

lande skulle avlida. Däremot synes sannolikheten inte ha varit så hög att HovR ansåg att det 

förelåg presumtion för uppsåt, varvid domstolen utredde gärningsmännens faktiska inställ-

ning till följden. I denna del anförde hovrätten att gärningsmännen i och för sig uttalat sig 

på ett sätt som talar emot att de hade uppsåt i förhållande till följden. Det fanns dock om-

ständigheter som talade starkt i motsatt riktning. Gärningsmännen var införstådda med att 

A.R. var höggradigt berusad, så berusad att han inte satte sig till motvärn när de lyfte upp 

honom. Det måste i denna stund ha stått klart för gärningsmännen, om de hade varit nyktra, 

att A.R. inte hade förmåga att försvara sig. Trots detta valde gärningsmännen att kasta ned 

A.R. över bron. Gärningsmännen har därigenom uppvisat ett hänsynslöst beteende. Ett så-

dant beteende som indicerar att gärningsmännen varit likgiltiga. Gärningsmännen har styrt 

över hela händelseutvecklingen på bron och de hade god tid att överväga, förutse och vär-

dera konsekvenserna av sitt handlande.  

                                                 
72 Se Ulväng, i not 37 a.a., s. 11. 
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     Min poäng är att domstolarna har lättare att göra en bedömning om gärningsmannens 

inställning när det har varit ett utdraget händelseförlopp och gärningsmannen således haft 

tid till eftertanke, till skillnad från när det är en person som impulsivt begått ett brott. Vid 

en jämförelse med Klippanfallet hade gärningsmännen i förevarande mål tid till eftertanke, 

varför domstolen hade lättare att sluta sig till att gärningsmännen varit hänsynslösa och 

därvid likgiltiga.   

 

3.4.3 Upprörd sinnesstämning eller affekt 

Upprörd sinnesstämning eller handlande i affekt har ansetts vara en omständighet som kan 

tala för likgiltighetsuppsåt. Omständigheten synes inte ha tillämpats i praxis under senare 

tid.72F

73 Förklaringen ligger förmodligen i att omständigheten är omdiskuterad. Det som har 

varit uppe till diskussion är huruvida en gärningsman som handlat i ett upprört sinnestill-

stånd har sett risken och värderat skälen för att handla (eller avstå från att handla) på ett 

visst sätt.73F

74 En gärningsman som handlar i ett upprört sinnestillstånd ger sig mera sällan tid 

att beakta risken för konsekvenserna av handlandet och att ta ställning till hur han eller hon 

förhåller sig till dessa. Oftast har en gärningsman som handlar i ett upprört tillstånd insett 

risken för att en viss effekt kan inträda, detta är emellertid inte detsamma som att han tagit 

ställning till följden eller på annat sätt varit likgiltig. Det är således lämpligt att iaktta för-

siktighet vid tillämpning av denna faktor. Vid tidpunkten då eventuellt uppsåt var förhärs-

kande fungerade affekttillstånd som ett förstärkande moment som ofta ledde till att uppsåt 

ansågs föreligga genom att det hypotetiska provet utföll positivt. Lägre grad av affekt 

kunde däremot medföra att det hypotetiska provet besvarades negativt.74F

75 Vilken grad av 

affekt som krävs för att anse att en gärningsman varit likgiltig eller ej är oklart. I viss mån 

kan vägledning finnas i äldre rättsfall. 

 

3.4.4 Gärningsmannens intresse i saken 

Gärningsmannens intresse i saken är en omständighet som kan grunda likgiltighetsuppsåt. 

Tanken med denna omständighet är att om gärningsmannen har något att vinna med att 

utföra gärningen, innebär gärningen inget relevant hinder för honom att avstå handlandet. 

Med anledning av detta förmodas gärningsmannen ställa sig positiv – eller i vart fall likgil-

tig – till riskens förverkligande. För att illustrera detta tar Magnus Ulväng upp ett exempel 
                                                 
73 Se NJA 1975 s. 594, NJA 1985 s. 757, NJA 1990 s. 210, NJA 1996 s. 509. 
74 Se Ulväng, i not 37 a.a., s. 11. 
75 Se SOU 1996:185 Straffansvarets gränser, del II, s. 40. 
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med en person som köper stulet gods, vilket prismässigt är fördelaktigt för honom. Om 

godset härrör från brott gör gärningsmannen alltid ett fördelaktigt köp, varför uppsåt kan 

presumeras. Likgiltigheten avgörs således utifrån objektiva faktorer som konstituerar brot-

tet. Det kan dock vara så att gärningsmannen har ett stort intresse i att göra ett fördelaktigt 

köp, men aldrig skulle fullfölja det om han var säker på att det var frånhänt annan genom 

brott. Personen ifråga är likgiltig inför risken, men inte inför riskens förverkligande. 

     Det föreligger risker med denna omständighet eftersom den öppnar för att väga in ka-

raktärsdrag i bedömningen.75F

76 Med anledning av att vi numera eftersöker likgiltighet i den 

konkreta gärningen är inte karaktärsbedömningar av intresse. Mot bakgrund härav bör om-

ständigheten användas restriktivt.  

 

3.4.5 Gärningsmannen har underlåtit att vidta säkerhetsåtgärder 

Denna omständighet nämns inte av HD i NJA 2004 s. 176, men den omnämns av Magnus 

Ulväng som inspirerats av Johan CW Thyrén. Omständigheten är närbesläktad med hän-

synslöst beteende. I förevarande fall efterfrågas emellertid inte endast positivt risktagande 

utan även betydelsen av underlåtna handlingar. Thyrén menade att underlåtenheten att fö-

retaga några som helst skyddsåtgärder mot den uppenbara faran ger ett positivt utfall på det 

hypotetiska provet. Exemplet som Thyrén tar upp är en ryttare som, utan varningsrop, rider 

i sporrsträck på en plats där det finns lekande barn.76F

77 Omständigheten kan även appliceras 

vid bevisbedömningen av likgiltighetsuppsåt. Om gärningsmannen underlåter att vidta sä-

kerhetsåtgärder, så skulle man kunna dra slutsatsen att han därigenom har godtagit eller i 

vart fall varit likgiltig inför följden. Underlåtna säkerhetsåtgärder torde sällan kunna ligga 

till grund för konstaterandet att likgiltighetsuppsåt föreligger.    

 

3.4.6 Angreppssättet 

En omständighet som kan tjäna som utgångspunkt för uppsåtsbedömningen, särskilt vid 

angrepp på person, är angreppssättet och den effekt som detta typiskt sett är ägnat att or-

saka. Denna omständighet kan aktualiseras istället för graden av sannolikhet för effekten.  

     Ett rättsfall som brukar nämnas i sammanhanget är NJA 1998 s. 86. I målet som gällde 

huruvida den tilltalade skulle dömas för grov misshandel eller försök till mord, uttalade 

HD: 

                                                 
76 Se Ulväng, i not 37 a.a., s. 11. 
77 Se Thyrén, Johan, Principerna för en strafflagsreform III, Berlingska boktryckeriet, Lund 1914, s. 32 
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”En förutsättning för att [T.H.] skall kunna dömas för mordförsök är att han handlat med 

uppsåt att döda [S.H.]. Bedömningen av uppsåtsfrågor är ofta komplicerad. Särskilda svå-

righeter föreligger när gärningen inte är ett fullbordat brott och uppsåtet således påstås 

sträcka sig utöver det faktiska händelseförloppet. När det gäller angrepp på person är i 

många fall själva angreppssättet av avgörande betydelse för uppsåtsbedömningen. Är det 

fråga om ett medvetet handlande som typiskt sett är ägnat att orsaka en annan persons död 

talar detta starkt för att det också förelegat uppsåt att döda. Så kan exempelvis vara fallet 

vid användande av skjutvapen eller gift.  

     Ett strupgrepp kan, om greppet har viss kraft och varaktighet, anses tala för att uppsåt att 

döda föreligger eftersom ett sådant grepp inte är ägnat att endast tillfoga smärta eller skada 

utan alltid är förenat med livsfara. 

     Vid sidan av angreppet och omständigheterna kring detta kan exempelvis framställda 

hot och andra yttranden från gärningsmannen vara av betydelse för uppsåtsbedömningen 

[…]”. 

 

Den slutsats jag drar av rättsfallet är att det är av betydelse hur gärningsmannen angriper en 

annan person. Det föreligger exempelvis skillnad om gärningsmannen angripit en person 

med skjutvapen eller kniv vid brottet. Om gärningsmannen använt sig av ett skjutvapen 

krävs inte särskilt mycket för att finna att denne agerat med uppsåt.77F

78 Att använda ett skjut-

vapen mot en annan människa innebär typiskt sett fara för annan persons liv. För det fall-

gärningsmannen avlider till följd av skottet talar det starkt för att gärningsmannen haft upp-

såt att döda. Det torde i princip alltid föreligga mycket stor sannolikhet för dödlig utgång 

vid användande av skjutvapen mot en annan människa. Om gärningsmannen istället använt 

en kniv är uppsåtbedömningen inte lika klar. Domstolarna lägger i sådana fall vikt vid fak-

torer som bl.a. kraften i knivhugget, angreppssättet, risken, skadornas art och placering 

samt antalet knivhugg.78F

79 Av betydelse vid uppsåtsbedömningen är givetvis om en skada 

uppkommit och vilken typ av skada offret åsamkats. Därtill är det av betydelse om målsä-

ganden avlidit till följd av angreppet eller ej. För det fall målsäganden avlidit är det lättare 

att sluta sig till att sannolikheten för att skadorna skulle leda till målsägandens död är högre 

än om han hade överlevt. När målsäganden överlevt ett angrepp ska uppsåtsbedömningen 

sträcka sig utöver det faktiska händelseförloppet, vilket är en komplicerad bedömning.   

                                                 
78 Se RH 2004:71 
79 Se NJA 2011 s. 563 och RH 2011:89. 
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3.5 Omständigheter som talar emot likgiltighet 

 

3.5.1 Gärningsmannens intresse i saken 

Gärningsmannens intresse i saken är inte endast en omständighet som kan tala för likgiltig-

het, utan det är även en omständighet som kan tala mot likgiltighet. Omständigheten aktu-

aliseras i situationer när gärningsmannen faktiskt bryr sig om den eller det som berörs av en 

viss följd. Typfall kan vara situationer där offret är gärningsmannens närstående och där det 

är svårt att föreställa sig att gärningsmannen faktiskt är likgiltig inför om personen skadas. 

Detsamma gäller situationer där t.ex. följdens inträde förutsätter att gärningsmannen utsät-

ter sig själv för fara eller skada.79F

80 Omständigheten aktualiserades i NJA 2004 s. 176. HD 

uttalade kort i målet att ”annat har inte framkommit än att S.H [gärningsmannen] i övrigt 

varit mån om målsägandenas välfärd.”  

     I NJA 2012 s. 45 var jag övertygad om att denna omständighet skulle aktualiseras mot 

att gärningsmannen varit likgiltig. Så blev emellertid inte fallet. I korthet handlade rättsfal-

let om en person som med ett svärd tilldelat sin flickvän minst tio hugg som träffat henne 

på olika delar av den övre kroppen. Skadorna var livshotande eftersom det hade funnits en 

beaktansvärd risk för dödlig utgång. Innan gärningen begicks fanns det inget som tydde på 

att gärningsmannen varit irriterad på sin flickvän eller att han av annan anledning skulle ha 

haft skäl att vilja skada henne. De hade haft en ”myskväll” och inget har framkommit om 

att någon misstämning hade uppstått. Det var snarare tvärtom så att flickvännen några mi-

nuter innan gärningen skickade ett sms-meddelande till gärningsmannen om att hon var in-

tresserad av samvaro med honom. Utan att fördjupa mig mer i detalj menar jag att utred-

ningen stödjer den uppfattningen att gärningsmannen brydde sig om målsäganden, varför 

han hade ett intresse i saken som talar emot att han varit likgiltig inför det faktum att hon 

skulle dö. HD fann att det inte var ställt utom rimligt tvivel att gärningsmannen hade uppsåt 

att beröva sin flickvän livet. Som en omständighet mot likgiltighet anförde HD gärnings-

mannens psykiska tillstånd vid gärningstillfället. Jag kan endast spekulera i varför domsto-

len inte beaktade även gärningsmannens intresse i saken. En förklaring är möjligen att det 

bedömdes som överflödigt eftersom att HD fann redan utifrån gärningsmannens psykiska 

hälsotillstånd att han inte var likgiltig. Enligt min mening borde HD även ha redogjort för 

gärningsmannens intresse i saken för att på så sätt ge omständigheten legitimitet.   

 

                                                 
80 Se Ulväng, i not 37 a.a., s. 14. 
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3.5.2 Gärningsmannen förlitar sig på att risken inte ska realiseras 

Att gärningsmannen förlitar sig på att risken inte ska realiseras är en omständighet som kan 

aktualiseras mot att likgiltighetsuppsåt föreligger. Omständigheten aktualiseras vid situat-

ioner då gärningsmannen är medveten om att det föreligger en risk, många gånger en rätt 

hög sådan, men bortrationaliserar eller undertrycker denna insikt.80F

81 Gärningsmannen anses 

därmed inte ha varit uppsåtlig, då han trots risken förlitat sig på att följden inte ska inträda. 

I sådana fall bedöms gärningsmannen vara lättsinnig, men ej likgiltig. Frågan som inställer 

sig är dock om en gärningsman kan se sannolikheten för att följden ska inträffa som så hög 

att han faktiskt tror att något kommer att hända och samtidigt bortrationalisera den. Om 

man accepterar lättsinne eller att gärningsmannen bortrationaliserat följdens inträde på ett 

sådant sätt att han inte kan anses vara likgiltig, torde det vara svårt för åklagaren att veder-

lägga detta. Omständigheten aktualiserades i NJA 2004 s. 176, där HD uttalade att utred-

ningen inte ger stöd för annat än att gärningsmannen genomfört samlagen i förlitan på att 

någon smittöverföring inte skulle ske.  

 

3.5.3 Gärningsmannen har vidtagit säkerhetsåtgärder 

Som framgått ovan talar det faktum att gärningsmannen underlåter att vidta säkerhetsåtgär-

der mot en uppenbar fara på att han godtagit eller i vart fall varit likgiltig inför följden. 

Omvänt, dvs. att gärningsmannen vidtagit säkerhetsåtgärder, torde innebära att gärnings-

mannen inte varit likgiltig.  

 

3.5.4 Andra omständigheter knutna till gärningsmannens person 

Vid sidan av de ovan utpekade bevisfaktorerna, som talar emot likgiltighetsuppsåt, kan gär-

ningsmannens ålder och psykiska hälsotillstånd aktualiseras.81F

82 En outvecklad och nedsatt 

ansvarsförmåga är ett sådant förhållande som – trots att omständigheterna i övrigt talar för 

att gärningsmannen haft en likgiltig attityd inför effekten – kan leda till att gärningsmannen 

inte ska anses ha agerat uppsåtligt. Även gärningsmannens psykiska hälsotillstånd kan få 

betydelse vid bedömningen om gärningsmannen varit likgiltig inför riskens förverkli-

gande.82F

83  

    I NJA 2004 s. 479 aktualiserades frågan om betydelsen av gärningsmannens ålder. Bak-

grunden i målet var i korthet den att en femtonårig yngling åtalades för försök till mord 
                                                 
81 Se Borgeke, i not 30 a.a., s. 289. 
82 Se NJA 2004 s. 479, NJA 2004 s. 702, NJA 2012 s. 45 och NJA 2009 s. 149. 
83 Se Asp, Ulväng & Jareborg, i not 10 a.a., s. 300. 
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efter att ha utdelat tre knivhugg mot en person. Risken för att i vart fall tredje hugget i ryg-

gen skulle leda till döden ansågs vara beaktansvärd. Det förelåg därmed konkret fara för 

brottets fullbordan. Angående uppsåtsbedömningen i det konkreta fallet anförde HD föl-

jande:   

 

”I P.B:s fall är det oklart hur stor sannolikheten faktiskt var att knivhuggen mot målsägan-

den skulle leda till döden och vilken föreställning P.B. hyste om dödsrisken. Typiskt sett 

kan dock åtminstone det tredje knivhugget anses ha inneburit en avsevärd risk för att mål-

säganden skulle berövas livet. När gärningsmannen som här var endast 15 år kan dock detta 

förhållande inte som ofta annars tas till intäkt för att han varit likgiltig inför effekten av sitt 

handlande. Det finns inget belägg för att P.B. hade nått en sådan utveckling i sin personlig-

het och hade fått sådan erfarenhet att han trots sin ungdom kan jämställas med en vuxen i 

nu aktuellt hänseende”.  

 

Rättsfallet väcker många frågor. En naturlig invändning mot HD:s ståndpunkt är när man 

når den grad av mognad som avses för att kunna anses vara likgiltig? Når man den graden 

av mognad när man är 15, 16, eller kanske 17 år? I Klippanfallet ansågs en 16-åring vara 

tillräckligt mogen för att dömas till mord. I NJA 1985 s. 757 ansågs även en 17-åring vara 

mogen för att dömas till dråp. Kan man utifrån rättsfallen dra den slutsatsen att 16-åringar 

respektive 17-åringar är mogna, medan 15-åringar är omogna? Enligt min mening är det 

inte möjligt att endast utifrån gärningsmannens ålder bedöma om denne nått den grad av 

mognad för att kunna förutse följderna av sitt handlande. Det är visserligen så att åldern är 

starkt korrelerad med mognaden, men man ska ha i åtanke att vissa personer utvecklas tidi-

gare respektive senare än andra.  

     En parallell kan dras till straffrättens påföljdslära och närmare bestämt de förmildrande 

omständigheterna i 29 kap. 3 § BrB. Av 29 kap. 3 § p. 3 BrB framgår att om den tilltalades 

handlande stått i samband med hans eller hennes bristande utveckling, erfarenhet eller om-

dömesförmåga så kan straffvärdet förmildras. Bestämmelsen aktualiseras främst för yngre 

personer, men kan även aktualiseras för vuxna. Det förutsätts att det finns ett samband mel-

lan det brottsliga handlandet och bristen. Vid bedömningen om gärningsmannen har en 

bristande utveckling företas en jämförelse med andra personer i samma ålder.83F

84 HD har i 

NJA 2004 s. 479 till synes endast beaktat åldern som presumtion mot likgiltighet. Om gär-

                                                 
84 Se Borgeke, Martin, Att bestämma påföljd för brott, 2 u, Norstedts Juridik AB, Stockholm 2012, s. 168 ff. 
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ningsmannen de facto har haft en bristande utveckling eller om gärningen haft ett samband 

med den bristande utvecklingen verkar inte ha varit föremål för diskussion. I varje fall har 

HD inte ansett att det funnits belägg för att gärningsmannen nått den grad av mognad att 

han kan jämställas med vuxna. Jag tolkar detta som att det åligger åklagaren att bryta någon 

form av presumtion mot likgiltighet genom att visa att en person är mogen.    

     Det finns en poäng med att lagstiftaren infört en straffbarhetsålder vid 15 år. Syftet torde 

vara att en individ är kapabel att skilja mellan vad som är rätt och fel vid den åldern. Han 

anses således ha nått den grad av mognad som krävs för att kunna ta ansvar för sina hand-

lingar. Vidare är det inte tänkt att man ska beakta gärningsmannens person vid bedöm-

ningen av likgiltighetsuppsåt. Det var just detta som kritiserades med det eventuella uppså-

tet.  

     Nedan ska redogöras för två rättsfall som är av intresse vid bedömning om gärnings-

mannens psykiska hälsotillstånd utgör hinder mot likgiltighetsuppsåt. Även denna omstän-

dighet har varit föremål för kritik eftersom den tar sikte på gärningsmannens person.  

     I NJA 2004 s. 702 ansågs en gärningsman som dödat Sveriges dåvarande utrikesminister 

vara psykiskt störd, men inte allvarligt psykiskt störd. HD fann att han trots sin psykiska 

störning kunde inse den betydande risk knivhuggen utgjorde för offrets liv. Detta i kombi-

nation med angreppssättet ansågs utgöra likgiltighet i relevant mening.  

     I NJA 2012 s. 45 aktualiserades gärningsmannens psykiska hälsotillstånd vid gärningen 

som en omständighet av betydelse vid bedömningen av om gärningsmannen var likgiltig 

inför att personen skulle dö. Gärningsmannens psykiska hälsotillstånd talade mot att han 

haft likgiltighetsuppsåt inför riskens förverkligande (död).     
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TREDJE DELEN 
 
4. Är det nödvändigt med en reform på området? 
Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att föreslå ett system helt utan brister. Oavsett vilken 

uppsåtsform som drar gränsen nedåt mot oaktsamhet kommer det att finnas brister. Jag är 

dock positivt inställd till att HD valt att införa ett likgiltighetsuppsåt, men ödmjuk inför det 

faktum att uppsåtsformen har brister. Det var bara en tidsfråga innan HD skulle ändra den 

nedre gränsen för uppsåt från ett eventuellt uppsåt till en annan uppsåtsform. Att lotten föll 

på ett likgiltighetsuppsåt var minst sagt förvånande, inte minst mot bakgrund av att Straff-

ansvarsutredningen föreslog att ett kvalificerat sannolikhetsuppsåt skulle definiera uppså-

tets nedre gräns. Nu när HD valt att likgiltighetsuppsåt ska utgöra den nedre gränsen för 

uppsåt får vi enligt min mening finna oss i det och istället råda bot på begreppets brister, i 

vart fall göra ett rimligt försök att göra begreppet mer rättssäkert. Min uppfattning är att 

ytterligare försök att revolutionera genom att ändra uppsåtsbegreppet vore ödesdigert.  

     Som framgått ovan har kritiken som riktats mot likgiltighetsuppsåt grundats på bevis-

svårigheter. Att det finns problem när det gäller vilken bevisning som krävs för att likgil-

tighetsuppsåt ska anses föreligga får anses stå klart. Med anledning härav har HD i praxis 

upparbetat riktlinjer för att underlätta uppsåtsbedömningen. HD har dock framhållit att de 

generella beviskrav som gäller i brottmål även gäller vid bevisbedömningen av uppsåt. Fak-

torerna som HD angivit i praxis har inte fått det genomslag som HD avsett. Många av fak-

torerna är omdiskuterade och tillämpas i många fall restriktivt. De faktorer som angivits är i 

stora drag samma faktorer som tidigare tillämpades vid bedömningen av det hypotetiska 

provet. Det föreligger givetvis risker med att tillämpa faktorer som tidigare aktualiserades 

vid bevisbedömningen av en kritiserad uppsåtsform. Vad som åsyftades med ändringen av 

den nedre gränsen för uppsåt var att finna en uppsåtsform som tar sikte på gärningen istället 

för gärningsmannens person. Men om man nu tillämpar faktorer som skulle påverka utfallet 

av det hypotetiska provet, är inte risken att domstolarna återigen beaktar karaktären hos 

gärningsmannen? Jag vågar påstå att risken för detta är stor. En av de viktigaste frågorna 

framgent kommer därför att vara om det är möjligt att finna adekvata faktorer som tar sikte 

på enbart gärningen och i sådana fall hur man ska gå tillväga för att finna dessa.  

     När vi nu har satt fingret på problemet är frågan hur vi ska förbättra det befintliga sy-

stemet. Att förlita sig på att HD i praxis anger lösningar på problemet är enligt min mening 

optimistiskt. HD har sedan avgörandet från år 2004 fram till i år inte uttalat sig kring pro-
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blematiken, vilket tyder på att de inte har för avsikt att komma med förslag på lösningar. 

Det är därmed hög tid att lagstiftaren tar tag i problematiken och tillsätter en utredning som 

ger förslag på hur man ska förbättra nuvarande system för att få enhetlighet och rättssäker-

het i uppsåtsbedömningarna. Som det ser ut idag upplever praktikerna att faktorerna är 

svårtillämpade och att de inte har tillräckligt med kunskap om hur dessa ska hanteras. Jag är 

medveten om att uppsåtsinstitutet har växt genom ett samspel mellan praxis och doktrin 

samt att senast lagstiftaren tillsatte Straffansvarsutredningen så antogs inte deras förslag. 

Det innebär dock inte att Straffansvarsutredningens förslag har varit helt betydelselös, utan 

utredningen har haft en positiv inverkan på utvecklingen av uppsåtsinstitutet. Med anled-

ning härav menar jag att en av lagstiftaren tillsatt utredning skulle få stor betydelse oavsett 

om förslaget antas eller ej. Jag är övertygad om att en utredning skulle komma med kloka 

förslag på förbättringar som skulle leda till högre rättssäkerhet och enhetlighet.   

     Samtliga som har behandlat ämnet är eniga om att diskussionen om vad som utgör be-

visfakta för likgiltighet måste fortgå.84F

85 Vi är medvetna om att det är svårt att finna tillförlit-

liga bevisfakta för att gärningsmannen i gärningsögonblicket har haft den aktuella förställ-

ningen, inställningen och attityden. Det torde emellertid inte vara helt omöjligt. Eventuella 

förslag på faktorer måste på något sätt ha visat sig i gärningsmannens agerande vid gär-

ningstillfället.85F

86 Faktorer som exempelvis gärningsmannens ålder och psykiska hälsotill-

stånd är enligt min uppfattning inte lämpliga eftersom de tar sikte på gärningsmannens per-

son. Med beaktande av att HD ändrade den nedre gränsen för uppsåt just för att undkomma 

att gärningsmannens person skulle inverka på bedömningen, kan sådana faktorers lämplig-

het ifrågasättas. Av särskilt intresse i sammanhanget är att eventuellt uppsåt i tysk rätt i 

väsentliga delar liknar det svenska likgiltighetsuppsåtet. Det i Tyskland dominerande dolus 

eventualis-begreppet (von Hippels formel) är konstruerad på i princip samma sätt som det 

svenska likgiltighetsuppsåtet. Det tyska dolus eventualis-begreppet är också uppdelad i två 

led: i ena ledet krävs att gärningsmannen sett kränkningen av ett skyddsintresse som påtag-

ligt möjlig (”ernstlich für möglich hält”) och i det andra ledet att gärningsmannen finner sig 

i att rättskränkningen realiseras (”sich damit abfindet”).86F

87 Det första ledet är snarlik det 

första ledet av likgiltighetsuppsåt, med den skillnaden att den uppställer ett strängare krav. 

En högre grad av (subjektiv) sannolikhet krävs. I det andra ledet finner vi däremot ett mil-

                                                 
85 Se bl.a. Ulväng, i not 37 a.a., s. 17, Borgeke, i not 30 a.a., s. 290, Asp, i not 36 a.a., s. 392 och Rung, And-
reas, Likgiltighetsuppsåt – En ny form av uppsåtets nedre gräns?, s. 258.  
86 SOU 1996:185 s. 120. 
87 Se Asp, Ulväng & Jareborg, i not 10 a.a., s. 309 f. 
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dare krav än hos likgiltighetsuppsåt. Det är tillräckligt att gärningsmannen finner sig i rätts-

kränkningen och inte som i Sverige att gärningsmannen ska ha kalkylerat med risken och 

att detta har påverkat gärningen. Mot bakgrund av att det tyska uppsåtsbegreppet ligger 

nära det svenska likgiltighetsuppsåtet finns det anledning att företa undersökningar av det 

tyska uppsåtsbegreppet och där förekommande kriterier som kan bli av stort intresse fram-

över. Jämförelser mellan tysk rätt och svensk rätt har såvitt känt behandlats sparsamt i 

svensk doktrin. Med beaktande av att likgiltighetsuppsåtet kritiserats på grund av bevissvå-

righeter förtjänar denna del att behandlas på ett mer ingående sätt.   

 
5. Avslutande kommentar  
Mitt intresse för bevisbedömningen vid likgiltighetsuppsåt väcktes i samband med att jag 

skrev en rättsutredning om likgiltighetsuppsåt. Jag skrev uppsatsen för att jag som framtida 

brottmålsjurist ville öka min kunskap om likgiltighetsuppsåt i allmänhet och bevisbedöm-

ningen vid likgiltighetsuppsåt i synnerhet. Min spontana uppfattning var att bevisbedöm-

ningen vid likgiltighetsuppsåt var en svårtillgänglig och komplicerad fråga. Efter att ha läst 

och behandlat ämnet på djupet är jag fortfarande av samma uppfattning.  

     HD har visserligen angivit ett antal faktorer som är av intresse vid bevisbedömningen av 

likgiltighetsuppsåt, men min uppfattning är att dessa faktorer inte har fått det genomslag i 

praxis som HD önskat. Förklaringen ligger antagligen i att juristerna saknar kunskap om 

hur de svårtillämpade faktorerna ska hanteras. Efter att ha studerat praxis på området är min 

uppfattning att rättstillämpningen inte är enhetlig och att domstolarna ofta drar sig för att 

tillämpa faktorerna. Anledningen till det kan vara att många av faktorerna är omdiskuterade 

och härrör i de flesta fall från tiden då det eventuella uppsåtet var förhärskande. En annan 

förklaring kan vara att HD explicit i NJA 2004 s. 176 framhållit att faktorerna bör behand-

las med "försiktighet och urskiljning". Kontentan av vad HD anfört är att domstolarna ska 

iaktta försiktighet vid osäkerhet om hur faktorerna ska tillämpas och att dessa faktorer ska 

tillämpas restriktivt. Möjligen är det å ena sidan en god idé för att inte utvidga tillämp-

ningsområdet för den nedre gränsen för uppsåt och således riskera att området för oaktsam-

het inskränks. Men å andra sidan var det tänkt att likgiltighetsuppsåtet skulle kunna aktuali-

seras när sannolikheten inte varit så hög och någon av faktorerna är för handen. Att fak-

torerna tillämpas restriktivt av domstolarna innebär emellertid inte att en gärningsman går 

fri från ansvar. För det fall domstolarna väljer att fria en gärningsman från ett uppsåtsbrott, 
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finns det i princip alltid möjlighet att döma till ett oaktsamhetsbrott som många gånger är 

minst lika klandervärd.  
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	Principen kommer till uttryck i de latinska sentenserna nulla poene sine lege (inget straff utan lag), nulla poene sine crimine (inget straff utan brott) och nullum crimen sine poena legali (inget brott utan kriminalisering genom lag).17F  Legalitetsp...
	Legalitetsprincipen kan brytas ned i följande fyra krav: föreskriftskrav, retroaktivitetsförbud, analogiförbud samt obestämdhetsförbud.19F
	Föreskriftskravet bidrar till att inget brott föreligger och inget straff döms ut om inte det finns en föreskrift till stöd för detta. Här är förutsebarhetsaspekten oumbärlig eftersom medborgarna ges möjlighet att förutse de rättsliga konsekvenser...
	Retroaktivitetsförbudet innebär att en förskrift inte får införas eller tillämpas retroaktivt till nackdel för den tilltalade. Det är av vikt att retroaktivitetsförbudet är fungerande, om inte blir föreskiftskravet verkningslös.
	Analogiförbudet innebär att en föreskrift inte får utsträckas utöver vad ordalydelsen tillåter genom en analogisk tillämpning. Att analogiförbud råder är en förutsättning för att föreskriftskravet ska vara av värde. Exempelvis är det inte meninge...
	Obestämdhetsförbudet leder till att föreskrifter i rimlig utsträckning är bestämda till sin utformning, dvs. det uppställs vissa krav på begriplighet och precision. För det fall en föreskrift är vagt utformad kan mycket inrymmas under föreskrifte...
	2.3.2 Konformitetsprincipen

	I det följande ska en historisk bakgrund ges till uppsåtsskiftet som HD genomförde i NJA 2004 s. 176. Från att ha haft ett eventuellt uppsåt som den nedre gränsen för uppsåt i mer än ett halvt sekel27F , införde HD ett likgiltighetsuppsåt. Att HD skul...
	Johan C.W. Thyrén28F  var den person med störst inflytande på den svenska uppsåtsläran. Thyrén publicerade Principerna för en strafflagsreform år 1914 och Förberedande utkast till Strafflag år 1916. Thyrén föreslog att det eventuella uppsåtet skul...
	Thyrén kom så småningom att få gehör för sitt förslag under början av 1940-talet, då det eventuella uppsåtet succesivt vann insteg i praxis och doktrin.30F  Detta var med stor sannolikhet en följd av att såväl Straffrättskommittén i sitt betänkan...
	BrB antogs år 1962 och trädde i kraft först den 1 januari 1965. De kommittéer som fick till uppgift att återuppta arbetet med brottsbalksreformen var Straffrättskommittén och Strafflagsberedningen som tillsattes under åren 1937-38. Till grund för ...
	Regeringen tillkallade en särskild utredare för att utreda vissa frågor inom den allmänna rätten år 1994. Utredningen, som arbetade under namnet Straffansvarsutredningen, hade bl.a. till uppgift att överväga om regelsystemet var ändamålsenligt ut...
	Regeringen behandlade förslaget i propositionen 2000/01:85 Förberedelse till brott m.m. Regeringens bedömning av Straffansvarsutredningen var i korthet följande. Regeringen ansåg att Straffansvarsutredningens förslag var både intressant och väl ...
	Kort därefter avgjorde HD en dom i NJA 2002 s. 449 – som var snarlik NJA 1959 s. 63 – där frågan om uppsåtets nedre gräns aktualiserades. HD:s justitieråd var oeniga om vilken uppsåtsform som skulle utgöra den nedre gränsen för uppsåt. De ledamöte...
	I NJA 2004 s. 176 – som är en uppföljare till 2002-års fall – tog HD återigen ställning till frågan om hur uppsåtets nedre gräns skulle formuleras. I rättsfallet slog HD enigt fast att den nedre gränsen för uppsåt skulle utgöras av ett likgiltighe...
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	3. Uppsåt

	I det föregående har det givits allmänna förutsättningar för att kunna företa en uppsåtsbedömning. I det här stadiet har det konstaterats att en otillåten gärning har begåtts, dvs. att gärningen är brottsbeskrivningsenlig samt att det inte föreligger...
	I det följande kommer det att redogöras för tidigare samt nya uppsåtsbegrepp för att sedermera behandla bevisfaktorer som är av intresse vid bedömningen av om likgiltighetsuppsåt föreligger. Avslutningsvis kommer en diskussion om reform på områd...
	3.2 Uppsåtsformerna

	Innan HD:s avgörande i NJA 2004 s. 176 arbetade man i svensk rätt med ett tredelat uppsåtsbegrepp: direkt, indirekt och eventuellt uppsåt. Uppsåtsbegreppet kom att förändras i och med 2004-års avgörande.36F  HD introducerade en ny uppsåtskonstellatio...
	HD har i praxis angivit faktorer för bevisbedömningen som talar för och emot att gärningsmannen varit likgiltig. De faktorer som finns är mycket osäkra och rättsläget måste ännu betecknas som oklart. HD har framhållit att faktorerna ska behandlas me...
	3.3.1 NJA 2002 s. 449
	3.3.1.1 Reflektion
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	Med sannolikhet avses den faktiska sannolikheten för att ett visst handlande skulle leda till en viss effekt, gärningsmannens uppfattning om sannolikheten för att en viss effekt förelåg samt dennes inställning eller attityd till den uppfattade sannoli...
	”Frågan är då vilken insikt [M.M.] haft om risken med att utsätta [O.M.] för skakvåldet. Att spädbarn är särskilt ömtåliga och måste hanteras med försiktighet står naturligen klart för var och en. Nacke och huvud är självklart vitala och särskilt uts...
	I målet hade M.M. uppfattat att sannolikheten varit mycket hög. HovR utredde inte närmare M.M:s faktiska inställning, utan de bedömde att M.M. insåg att risken för att barnet skulle komma till skada var så pass hög att han redan härigenom visat likgil...
	Ju högre den uppfattade sannolikheten är, desto närmare kommer man gränsen för vad som kan beskrivas som insikt och där gärningsmannen i princip har förstått eller antagit att följden skulle komma att inträda. För det fall gärningsmannen inte upp...
	Om sannolikheten varit låg föreligger det presumtion mot uppsåt. I denna del kan hänvisas till vad HovR uttalat om sannolikheten i RH 2008:76:
	”I föreliggande fall har i efterhand klarlagts att sannolikheten för att knivsticket rent faktiskt skulle leda till B.P:s död var obefintlig och det framstår inte som självklart att M.P. i gärningsögonblicket haft insikt om att en viss objektiv dödsr...
	I målet framgår att när gärningsmannens insikt inte varit avsevärd föreligger det presumtion mot uppsåt. I sådana fall är det i allmänhet mycket svårt att finna att en gärningsman varit likgiltig. Uppsåt torde i dessa fall endast förekomma unda...
	Gärningsmannens intresse i saken är inte endast en omständighet som kan tala för likgiltighet, utan det är även en omständighet som kan tala mot likgiltighet. Omständigheten aktualiseras i situationer när gärningsmannen faktiskt bryr sig om den elle...
	I NJA 2012 s. 45 var jag övertygad om att denna omständighet skulle aktualiseras mot att gärningsmannen varit likgiltig. Så blev emellertid inte fallet. I korthet handlade rättsfallet om en person som med ett svärd tilldelat sin flickvän minst t...
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	4. Är det nödvändigt med en reform på området?

	Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att föreslå ett system helt utan brister. Oavsett vilken uppsåtsform som drar gränsen nedåt mot oaktsamhet kommer det att finnas brister. Jag är dock positivt inställd till att HD valt att införa ett likgiltig...
	Som framgått ovan har kritiken som riktats mot likgiltighetsuppsåt grundats på bevissvårigheter. Att det finns problem när det gäller vilken bevisning som krävs för att likgiltighetsuppsåt ska anses föreligga får anses stå klart. Med anledning ...
	När vi nu har satt fingret på problemet är frågan hur vi ska förbättra det befintliga systemet. Att förlita sig på att HD i praxis anger lösningar på problemet är enligt min mening optimistiskt. HD har sedan avgörandet från år 2004 fram till i å...
	5. Avslutande kommentar

	Mitt intresse för bevisbedömningen vid likgiltighetsuppsåt väcktes i samband med att jag skrev en rättsutredning om likgiltighetsuppsåt. Jag skrev uppsatsen för att jag som framtida brottmålsjurist ville öka min kunskap om likgiltighetsuppsåt i allmän...
	HD har visserligen angivit ett antal faktorer som är av intresse vid bevisbedömningen av likgiltighetsuppsåt, men min uppfattning är att dessa faktorer inte har fått det genomslag i praxis som HD önskat. Förklaringen ligger antagligen i att juris...
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