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Förord 

 

Året var 1997 och jag gick i andra klass på Kulladalsskolan. Jag och mina klasskamrater hade 

fått i uppgift att skriva fördjupningsarbete i något självvalt ämne, eller att ”forska” som vi 

kallade det. Ämnet som jag fastnade för och valde var rymden. Arbetet med 

fördjupningsarbetet fortlöpte i veckor, böcker lästes, bilder ritades, texter skrevs och texter 

renskrevs, ibland fanns det även tid för rast. I den slutgiltiga versionen av mitt projekt kunde 

under rubriken ”Fakta om solen” följande läsas: 

”Solen är det klot som är inne ihela vårt solsystem.  
Fast solen är inte som dom andra kloten, nämligen är det så att solen är ett brinnande 
klot.  
En regn båge innehåller dessa färger: blålila, indigo, blå, grön, urange och röd.  
Fastän Tellus nästan är 150 miljoner kilometer bort från solen, så tar det bara åtta 
minuter att solens ljus ska nå Jorden.  
Solen är 300 000 gånger tyngre än Tellus.  
Varje sekund förlorar solen ungefär 4,5 miljonor ton material  
109 gånger större diameter än jorden har solen.”1 

 

Min förhoppning är att jag genom denna historiska tillbakablick lyckats ge läsaren något 

betryggande att mentalt gripa fast vid för den händelse att något oväntat otillfredsställande 

element dyker upp i uppsatsen. Jag hoppas, väldigt starkt dessutom, att ett i alla fall visst mått 

av personlig utveckling kan uttydas vid en jämförelse mellan dessa två av mig skrivna texter, 

och att detta ska kunna lindra eventuellt obehag.  

 

Här vill jag även passa på att uppvisa tacksamhet gentemot vissa för arbetet betydelsefulla 

personer. Först förtjänar min handledare Bengt Lindell ett tack för hjälp med att hitta ämnet 

och därtill värdefulla synpunkter på uppsatsen. Ett tack riktas också till Michael Ehrencrona 

som genom sitt handledarskap gett mig förutsättningar för att få en större kunskap om hur 

gärningsbeskrivningar utformas i praktiken. För synpunkter på innehållet i uppsatsen vill jag 

även tacka Johanna Chamberlain, Adam Dolah, Jenny Kääntä och min opponent vid mitt 

uppsatsseminarium Elfrida Andersson. 

 

Juridiska biblioteket i Uppsala 
 

Lasson 

                                                 
1 Fredrik Lasson 1997 (utan sidnumrering). 
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1  Inledning 

1.1  Överskottspåståendet och dess framträdande 

Situationen kan uppstå att en gärningsbeskrivning innehåller ett påstående som egentligen 

inte behövs. Om ett sådant påstående inte bevisas under processen kan detta i vissa fall leda 

till att domstolen inte kan bifalla åtalet, med hänsyn till gärningsbeskrivningens utformning. 

När påståendet uppfyller vissa kriterier utgör det ett överskottspåstående. För att ett över-

skottspåstående ska vara av sådan begränsande betydelse för domstolens möjlighet att bifalla 

åtalet, krävs det att ytterligare kriterier ska vara uppfyllda. Det är detta ämne, och särskilt 

dessa kriterier, som denna uppsats behandlar.  

Vad ett överskottspåstående är och vilken betydelse ett sådant har, när rätten prövar ett 

åtal, är en fråga som tidigare inte getts någon vidare uppmärksamhet i praxis och som hittills 

diskuterats i väldigt begränsad omfattning i doktrin.2  Enligt min undersökning har ordet 

överskottspåstående inte använts i svensk praxis innan dess att Högsta domstolen (HD) an-

vände det i ett avgörande från 2013.3 I rättsfallet utvecklar HD för första gången vad ett 

överskottspåstående kan utgöras av och under vilka förutsättningar ett överkottspåstående 

är av betydelse för rättens prövning av åtalet. Med anledning av att rättsfallet är av central 

betydelse för denna uppsatts är det lämpligt med en noggrann redogörelse för dess mest 

kärnfulla delar, vilket sker nedan.4  

Denna överskottspåståendemodell, vilken innefattar bedömningen av om ett överskotts-

påstående föreligger och bedömningen om ett sådant är av betydelse för processramen, kan 

beskrivas som ett verktyg med vilket det går att bedöma hur stor processramen är i det en-

skilda fallet och hur stora möjligheter domstolen har för att tolka sig ut ur processramen. 

Om ett överskottspåstående föreligger och det anses vara av betydelse, innebär detta att 

domstolen inte kan döma för en gärning som inte omfattar även det obevisade överskotts-

påståendet. När så är fallet skulle domstolen bryta om 30 kap. 3 § Rättegångsbalken (SFS 

1942:70, RB) om den biföll ett åtal trots att överskottspåståendet inte var bevisat. Uttryckt 

på liknande sätt som i lagrummet kan detta beskrivas som att dom i ett sådant fall skulle avse 

annan gärning än den, för vilken talan om ansvar i behörig ordning förts.   

 

                                                 
2 Heuman 2009 s. 129 ff., Nordh s. 48 och Victor 2002 s. 239. Det redogörs kortfattat för det centrala rättsfallet 
NJA 2013 s. 7 i Fitger m.fl. 2014 (Zeteo) kommentaren till 30 kap. 3 §, vilket av naturliga skäl skett först efter 
avgörandet.  
3 NJA 2013 s. 7.  
4 Avsnitt 1.3.1. 
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1.2  Angående uppsatsens utformning 

1.2.1  Uppsatsens syfte 

Det finns framförallt två huvudsyften med uppsatsen. Det första att undersöka vad ett över-

skottspåstående i en gärningsbeskrivning kan utgöras av. Det andra att undersöka när ett 

obevisat sådant överskottspåstående är av betydelse för processramen, på så sätt att domsto-

len inte kan döma över gärningen så som den har utformats i åtalet. Formulerat som frågor, 

som ligger till grund för uppsatsen, kan det första huvudsyftet beskrivas som en strävan efter 

att besvara Vad ett överskottspåstående är? och det andra huvudsyftet som en strävan efter att 

besvara Under vilka förutsättningar ett överskottspåstående har en begränsande effekt på processramen? 

Läsaren gör dock rätt i att inte förvänta sig några absoluta svar eller att erhålla några tydliga 

gränsdragningar i uppsatsen. Detta är bl.a. beroende av att utgångspunkten för bedömningen 

av vad som utgör ett överskottspåstående är vilka krav som ställs på gärningsbeskrivningar, 

och dessa krav kan inte beskrivas som varken cementerade eller entydiga. I vissa fall kan det 

dock konstateras vad som är respektive inte är ett överskottspåstående, men överlag ges end-

ast fingervisningar och utgångspunkter för det som i praktiken måste avgöras genom mång-

facetterade bedömningar.  

Därtill tas det i slutet av uppsatsen upp om den bedömningsmetod som HD presenterar 

i NJA 20013 s. 7 är ändamålsenlig. Fokus ligger därvid framförallt på HD:s val att endast 

utifrån objektiva utgångspunkter bedöma frågan om överskottspåståendets betydelse för 

processramen. Utöver detta granskas även behovet av att låta överskottspåståenden av bety-

delse inverka på domstolens möjligheter att döma till ansvar enligt 30 kap. 3 § – om över-

skottspåståendemodellen behövs. 

 

1.2.2  Metod för uppsatsen och avgränsningar i denna 

Som ovan presenterats har begreppet överskottspåstående endast framträtt i ett HD-avgö-

rande, vilket ger en viss antydning om i vilken utsträckning ämnet har behandlats i doktrin. 

Utöver detta avgörande har de bedömningar som är unika för överskottspåståenden (om ett 

överskottspåstående föreligger och om det är av betydelse för processramen) endast tagits 

upp i ett fåtal rättsfall.5 Uttalanden i doktrin angående ämnet saknas nästan helt.6 Den hu-

vudsakliga metoden för uppsatsen består därför av att tolka HD:s uttalanden angående när 

                                                 
5 NJA 1998 s. 838, RH 2000:33 och Svea hovrätts dom den 12 februari 2013 i mål B 6756-12. 
6 Se not 2.  
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överskottspåståenden föreligger samt de bedömningar angående överskottspåståendets be-

tydelse som görs i NJA 2013 s. 7. Denna tolkning sker i belysning av relevanta bakomliggande 

ändamålsskäl, vilka är gemensamma för frågan om domstolens möjlighet till tolkning av gär-

ningsbeskrivningar i allmänhet.  

Vad som inte behövs i en gärningsbeskrivning – vad som kan utgöra ett överskottspåstå-

ende – bedöms utifrån vilka krav som ställs på innehållet i en gärningsbeskrivning. Över-

skottet står i direkt motsatsrelation till det nödvändiga. När jag behandlar vad som utgör ett 

överskottspåstående, ägnas därför stort utrymme till att undersöka vilka krav som ställs på 

en gärningsbeskrivning. Denna undersökning sker utifrån relevant praxis och doktrin. För 

de områden dessa källor lämnar luckor söks vägledning för nödvändiga överväganden i 

bakomliggande ändamålsskäl. Visst utrymme lämnas åt att redogöra för den terminologi som 

används i rättsfallet. När jag behandlar frågan om när ett överskottspåstående är av betydelse 

för processramen är bristen på vägledning från doktrin och praxis ännu tydligare. Utgångs-

punkten här blir därför nästan uteslutande HD:s egna uttalanden i rättsfallet angående 

bedömningen.  

 

1.2.4  Disposition 

Uppsatsen följer i stora drag den bedömningsföljd som HD använder i NJA 2013 s. 7. Denna 

bedömning är uppdelade i olika led, vilket framstår som helt i sin ordning med hänsyn till att 

varje steg är utslagsgivande: Finner bedömaren t.ex. att inget överskottspåstående föreligger 

eller att det inte varit ägnat att påverka processen, kommer denna inte att gå vidare till nästa 

bedömningsled.  

I kapitel två introduceras först kort HD:s uttalanden angående vad ett överskottspåstå-

ende är och hur dessa uttalanden kommer att angripas i min text. Inledningsvis ges också en 

redogörelse för de bakomliggande principer som ligger till grund för de överväganden som 

sker i denna del av uppsatsen. Därefter följer i kapitlet en genomgång av de två olika typerna 

av överskottspåståenden. I kapitel tre fokuseras det, utifrån rättsfallet, på frågan under vilka 

förutsättningar som överskottspåståenden är av betydelse för processens ram. I kapitel fyra 

tas synpunkter upp rörande HD:s tillvägagångssätt samt överskottspåståendemodellen i 

allmänhet. 

En fråga som hade varit intressant att ta upp i uppsatsen är hur gärningsbeskrivningar bör 

utformas för att undvika att överskottspåståenden uppstår, när den aktuella brottsligheten 

utgörs av ett osjälvständigt brott eller när ett brott begås av flera personer samtidigt, t.ex. vid 

medgärningsmannaskap. I ärenden som rör osjälvständiga brottsformer borde det inte vara 
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helt ovanligt att åklagaren anger t.ex. vem som anstiftaren anstiftat. På samma sätt borde det 

inte vara ovanligt att åklagaren skriver en gemensam gärningsbeskrivning när samma gärning 

utförs av flera personer. Detta kan få oväntade effekter ur ett överskottspåståendeperspektiv. 

Dessa frågor tas dock inte upp i uppsatsen då de inte hade kunnat utredas på ett tillfredsstäl-

lande sätt med hänsyn till det begränsade utrymme som de hade tillåtits ta upp. 

 

1.3 Angående ämnet 

1.3.1  Redogörelse för de centrala delarna av NJA 2013 s. 7  

Inledningsvis gällde målet åtal mot två personer, S.B. och N.E.H. De åtalades för insiderbrott 

(enligt 2 § lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk; LSM), men de blev båda två 

friade i hovrätten efter att ha dömts i tingsrätten. Endast hovrättsdomen i den del som gällde 

S.B. överklagades. Enligt gärningsbeskrivningen skulle S.B. ha erhållit insiderinformation 

från N.E.H., vilken gällde en affärsöverenskommelse mellan två bolag.7 Detta påstående, att 

S.B. hade fått informationen av N.E.H, ansågs inte bevisat i hovrätten och därför ogillades 

åtalet där.  

HD:s avgörande kan av pedagogiska skäl beskrivas som uppdelat i två delar: Den första 

delen gäller frågan om och när ett relevant och obevisat överskottspåstående föreligger. Den 

andra delen rör frågan huruvida domstolen, när ett obevisat överskottspåstående föreligger, 

har möjlighet att döma för en gärning trots att överskottspåståendet inte är bevisat – när 

sådan möjlighet saknas uttrycks det i rättsfallet som att överskottspåståendet är av betydelse.8 

HD konstaterade inledningsvis att påståendet, att S.B. skulle ha fått insiderinformationen 

från N.E.H, inte var bevisat. Angående frågan om påståendet innebar ett överskottspåstå-

ende, uttalade HD att påståendet inte svarar mot rekvisiten för insiderbrott. Ansvar vid insi-

derbrott är istället, enligt HD, främst beroende av att informationen är av viss karaktär; att 

den är icke offentliggjord eller på annat sätt allmänt känd. Det faktum att detta påstående – 

var insiderinformationen kom ifrån – inte utgjorde ett nödvändigt moment, innebar enligt 

                                                 
7 Gärningsbeskrivningen i HD (efter justering i hovrätten) hade följande lydelse: ”S.B. har under november och 
december 2006 fått information från N.E.H. angående en affärsöverenskommelse mellan Mobiclear och Forex. 
Informationen har inte varit offentliggjord eller allmänt känd förrän den offentliggjordes den 15 december 
2006. Informationen har varit ägnad att väsentligt påverka priset på Mobiclear-aktien.  

S.B. har, uppsåtligen eller av oaktsamhet och trots att han fått den aktuella informationen, köpt Mobiclear-
aktier på värdepappersmarknaden till ett sammanlagt värde av 509 703 kr. Köpen har skett genom två av S.B. 
kontrollerade depåer vid banker i Stockholm[…]” (sista stycket gäller endast N.E.H. och utelämnas). 
8 Uttryckssättet är hämtat från NJA 2013 s. 7 där HD uttalar följande: ”Vid bedömningen av betydelsen av ett 
obevisat överskottspåstående […]”. Se angående detta kapitel tre. 
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HD att det utgjorde ett överskottspåstående. HD tar efter konstaterandet upp att överskotts-

påståenden kan förekomma i två olika typer. Den första typen av överskottspåstående föreligger 

när gärningsbeskrivningen innehåller ”ett moment som ligger utanför rekvisiten för det brott 

som åtalet avser”. Det var denna första typ av överskottspåstående som förelåg i målet. Den 

andra typen består av ”en onödig precisering av en för ansvar nödvändig brottsförutsättning.” 

Vidare krävs det i båda fallen, för att det ska röra sig om ett överskottspåstående, att ”det inte 

redan av gärningsbeskrivningen framgår att förhållandet inte åberopas som ett nödvändigt 

gärningsmoment”.9  

När ett överskottspåstående väl föreligger blir nästa fråga om det obevisade överskotts-

påståendet påverkar åtalet i sådan grad att det förhindrar att den tilltalade kan fällas till ansvar 

enligt åtalet, om överskottspåståendet inte är bevisat. Angående bedömningen, när över-

skottspåståendet är av sådan betydelse, uttalar HD: 

”Om den tilltalade fälls för något som inte omfattar även ett överskottspåstående i 
gärningsbeskrivningen, så innebär kravet i artikel 6.3 Europakonventionen – att den 
tilltalade ska ha tillräcklig möjlighet att försvara sig – att en dom i vissa fall måste anses 
avse en annan gärning än domen enligt 30 kap. 3 § får avse.”10  

 

De uttalanden som HD gör angående bedömningen av om så är fallet (om den gärning som 

domstolen vill döma för är en annan gärning än den som domstolen får döma för enligt 30 

kap. 3 §), kan delas upp i två steg. För det första uttalar HD att det ”[v]id bedömningen av 

betydelsen av ett obevisat överskottspåstående [är] av särskild vikt om detta – från objektiva 

utgångspunkter – har varit ägnat att inverka på genomförandet av processen.” Angående 

denna bedömning uttalar HD vidare att ”[o]m ett överskottspåstående kan te sig som en 

grund för en stark försvarslinje bör domstolen vid sin prövning inte kunna bortse från på-

ståendet.” Det andra steget består i att det, enligt HD, krävs ett samband mellan överskottspå-

ståendet och brottet, för att överskottspåståendet ska kunna bedömas som varande av sådan 

betydelse. HD uttalar angående detta: ”En förutsättning måste dock vara att överskottspå-

ståendet har ett förhållandevis nära samband med de moment i en gärningsbeskrivning som 

kännetecknar gärningen.”  

HD poängterar att denna del av prövningen, angående ett föreliggande överskottspåstå-

endes betydelse, ska utgå ifrån objektiva utgångspunkter. Det spelar alltså ingen roll på vilket 

                                                 
9 Den närmare innebörden av dessa uttalanden är inte helt lätt att utröna, och utvecklas inte heller i rättsfallet, 
men uttalanden kommer att diskuteras nedan (i avsnitt 2.2 och 2.3). 
10 Med Europakonventionen avses Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna. Hädanefter i uppsatsen Europakonventionen. 
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sätt som den tilltalade valt att lägga upp sitt försvar och om tillfredsställande möjligheter för 

den tilltalade att lägga upp sitt försvar har förekommit i det aktuella fallet. 

HD fann att överskottspåståendet i detta fall var ägnat att inverka på genomförandet av 

processen och även att påståendet tedde sig som en grund för en stark försvarslinje. Över-

skottspåståendet ansågs även ha ett tillräckligt nära samband med brottsrekvisiten. Utgången 

i målet blev att talan ogillades då S.B. inte ansågs kunna fällas för insiderbrott med hänsyn 

till hur åtalet var utformat, trots att alla nödvändiga rekvisit var uppfyllda. HD anförde:  

”Mot bakgrund av det anförda utgör påståendet i gärningsbeskrivningen att S.B. har fått 
insiderinformation från N.E.H. en sådan del av den gärning, för vilken S.B. står åtalad, 
som måste bevisas för att S.B. ska kunna fällas till ansvar. Annorlunda uttryckt skulle en 
dom, enligt vilken S.B. fälldes till ansvar för insiderbrott bestående i att han hade fått 
insiderinformation från någon annan än N.E.H., ha avsett en annan gärning än den som 
åtalet gäller.” 

 

Sammanfattningsvis kan bedömningen enligt rättsfallet struktureras upp enligt följande 

modell: 

 

1. Föreligger ett överskottspåstående 

a. i form av ett moment som ligger utanför rekvisiten för det brott som åtalet avser  

eller  

en onödig precisering av en för ansvar nödvändig brottsförutsättning?  

b. Och framgår det ej av gärningsbeskrivningen att förhållandet inte åberopas som ett 

nödvändigt gärningsmoment? 

 

2. Är överskottspåståendet obevisat?  

 

3. Är överskottspåståendet en sådan del av den gärning som åtalet gäller, att 

överskottspåståendet måste bevisas för att den tilltalade ska kunna fällas till ansvar? 

Så är fallet om 

a. Överskottspåståendet, från objektiva utgångspunkter, har varit ägnat att 

inverka på genomförandet av processen och 

b. det finns ett förhållandevis nära samband mellan överskottspåståendet och 

de moment i gärningsbeskrivningen som kännetecknar gärningen. 

 

För att ett åtal inte ska kunna bifallas med hänsyn till ett överskottspåstående måste svaret 

på samtliga frågor i modellen vara ja.  
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1.3.2  Frågan om det rör sig om annan gärning i allmänhet 

Som angavs inledningsvis, fungerar överskottspåståendet som ett verktyg för att avgöra om 

den gärning som domstolen finner föreligga genom processen, i tillräcklig grad överensstäm-

mer med den gärning som följer av åtalet. Om den åtalade gärningen, det vill säga den gärning 

som följer av åklagarens stämningsansökan, inte i tillräcklig grad stämmer överens med den 

gärning som domstolen i målet står i begrepp att fälla till ansvar för, strider det mot 30 kap. 

3 § RB att bifalla åtalet.  

Överskottspåståendesituationen är speciell därför att den avser det fall att för mycket in-

formation tagits med i gärningsbeskrivningen. I de flesta fall som har varit uppe för prövning 

i HD gällande frågor kring tillämpningen av 30 kap. 3 §, har det istället rört sig om frågan 

om gärningsbeskrivningen innehåller tillräckligt med information eller att gärningsbeskriv-

ningen innehåller nödvändig men felaktig information.11  

När det i processrättsliga sammanhang talas om gärning är det viktigt att komma ihåg att 

det även finns ett annat gärningsbegrepp, som trots att begreppet gärning används, har en 

annan innebörd. Angående brottmålsdomens rättskraft anges det i 30 kap. 9 § RB att det 

efter att domen vunnit laga kraft inte går att i domstol pröva frågan om ansvar för samma 

gärning. Den gärning som avses i 30 kap. 3 § RB är snävare än den gärning som avses i 30 

kap. 9 § RB, vilket innebär att domstolen i vissa fall inte kan döma över sådant som inte tagits 

upp i gärningsbeskrivningen trots att det omfattas av domens rättskraft.12 Gärningsbegreppet 

i 30 kap. 9 § RB är det samma som det som avses i 45 kap. 1 RB (litispendens) och i 45 kap. 

5 § 1 och 3 st. RB (som gäller ändring respektive justering av åtal).13  Innebörden av begreppet 

gärning i 30 kap. 3 § är inte heller det samma som det som avses i 45 kap. 4 § 1 st. 3, där det 

senare anger att de omständigheter som behövs för gärningens kännetecknande ska anges i 

gärningsbeskrivningen för att det ska framgå vilket handlande som åtalet avser.  

 

1.3.3  Möjligheten att justera gärningsbeskrivningen eller överskottspåståendets icke-

relevans 

Hur avgörande roll ett överskottspåstående i en gärningsbeskrivning får för målet, är i 

praktiken i hög grad beroende av om åklagaren, när denna inser att ett överskottspåstående 

                                                 
11 Se bl.a. NJA 1986 s. 374, NJA 2001 not. C 47, NJA 2003 s. 486 och NJA 2014 s. 664 
12 Fitger m.fl. 2014 (Zeteo) kommentaren till 30 kap. 3 § och 30 kap. 9 §.  
13 NJA 2013 s. 7. 
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föreligger och fruktar dess negativa påverkan på utfallet i målet, väljer att justera eller ändra 

gärningsbeskrivningen (i enlighet med 45 kap. 1 § 1 eller 3 st.). På detta sätt borde i de flesta 

fall den situationen, att ett överskottspåstående får avgörande betydelse för domstolens av-

görande, kunna undvikas. Om inte åklagaren på självständig väg kommer till denna insikt 

kan domstolen påpeka förhållandet genom materiell processledning (enligt 46 kap. 4 § 2 st.), 

varför risken för att ett åtal inte ska kunna bifallas på grund av att det avser en annan gärning 

blir än mindre. Det kan dock t.ex. förhålla sig så att domstolen inser att ett överskottspåstå-

ende föreligger först vid överläggningen, varför det ändå finns viss risk för att 

överskottspåståendet blir av betydelse.14  

Ett belysande exempel på detta – att överskottspåståendets betydelse är beroende av 

huruvida gärningsbeskrivningen kvarstår oförändrad under processen – återfinns i det redan 

nämnda rättsfallet NJA 2013 s. 7.  Av fallet framgår det att riksåklagaren avstod från att 

justera gärningsbeskrivningen därför att han ville få frågan, i vilken utsträckning utform-

ningen av gärningsbeskrivningen begränsar rättens prövning, prövad. Angående justering av 

åtal (enligt 45 kap. 5 § 3 st.) kan det kort nämnas att en sådan ändring kan göras så länge 

gärningen endast förändras i sådan mån att det inte rör sig om en annan gärning med hänsyn 

till 30 kap. 9 §; med andra ord kan gärningsbeskrivningen modifieras genom en justering så 

länge den ligger inom området för rättskraften. Om mer långtgående modifieringar görs rör 

det sig istället om en ändring av talan (enligt 45 kap. 5 § 1 st.). En ändring av talan får endast 

göras om rätten finner det lämpligt med hänsyn till utredningen och andra omständigheter.15  

 

 

  

                                                 
14 Om målet ogillas i tingsrätt kan dock åklagaren överklaga och justera åtalet i hovrätt.  
15 Fitger m.fl. 2014 (Zeteo) kommentaren till 45 kap. 5 §.  
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2  Överskottspåståendet 

2.1  Inledning 

2.1.1  Två typer av överskottspåståenden 

Enligt HD:s avgörande från 2013 kan ett överskottspåstående föreligga i två olika fall, dels 

när gärningsbeskrivningen innehåller ”ett moment som ligger utanför rekvisiten för det brott 

som åtalet avser” och dels när gärningsbeskrivningen innehåller ”en onödig precisering av 

en för ansvar nödvändig brottsförutsättning”.16 Dessa uttalanden utgör hörnstenar för upp-

satsen och kommer utvecklas i detta kapitel.  

Den först nämnda typen av överskottspåståenden – moment som ligger utanför rekvisiten 

för det brott som åtalet avser – kan framträda först vid en jämförelse mellan de moment som 

angetts i gärningsbeskrivningen och de straffrättsliga kraven för att ansvar ska föreligga enligt 

aktuellt åtal. En förutsättning för en sådan jämförelse är dels kännedom om vad som i detta 

sammanhang avses med moment och dels kännedom om hur de straffrättsliga kraven är 

ställda, med andra ord hur det avgörs om ett moment ligger innanför eller utom rekvisiten.17  

För att identifiera den andra typen av överskottspåståenden – onödiga preciseringar av 

för ansvar nödvändiga brottsförutsättningar – i ett enskilt fall, måste gärningsbeskrivningen, 

och hur detaljerat nödvändiga brottsförutsättningar angetts i denna, jämföras med vilka krav 

som ställs på gärningsbeskrivningens precision. För att fullgöra operationen krävs kunskap 

om vad som i sammanhanget avses med begreppet brottsförutsättningar och vad det ställs 

för krav på preciseringar av dessa.18 Innan dessa två typer behandlas tas dock ett för ämnet 

gemensamt undantag upp och vissa principiella gemensamma utgångspunkter. 

 

2.1.2  Alternativa yrkanden och åberopanden 

Det följer av processens struktur att alternativa yrkanden och påståenden tappar sin betydelse 

när deras alternativ vinner bifall eller anses bevisade (och det följande kanske därför kan 

framstå som självklart). Exempelvis vad gäller de subjektiva rekvisiten i ett brottmål kan det 

alternativt – avseende samma gärning – yrkas ansvar för uppsåtsbrott och oaktsamhetsbrott 

i samma åtal. Det uppstår då brottskonkurrens i form av konkurrens mellan brottstyper 

                                                 
16 NJA 2013 s. 7. 
17 Detta tas upp och diskuteras närmare under avsnitt 2.2. 
18 Detta tas upp och diskuteras närmare under avsnitt 2.3. 
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(regelkonkurrens) och domstolen kan döma för endast ett brott avseende gärningen.19  Om 

domslutet i dessa situationer i efterhand jämförs med stämningen kan de icke framgångsrika 

alternativa yrkandena eller alternativa påståendena i och för sig framstå som onödiga. Alter-

nativa yrkanden och åberopanden är dock inte överskottspåståenden, vilket följer av att en 

sådan framställning av talan är accepterad (ett alternativt yrkande eller åberopande föredras 

framför en ospecificerad gärningsbeskrivning).20 Skulle ett alternativt yrkande eller åbero-

pande, som under processen får ge vika för sitt alternativ, innehålla eller utgöras av ett över-

skottspåstående som uppfyller övriga krav, spelar detta ingen roll då yrkandet eller 

åberopandet inte blir av relevans för domslutet.21  

 

2.1.3 Principiella utgångspunkter och en eventuell motsättning inom 

överskottspåståendemodellen 

Vid prövningen om ett överskottspåstående föreligger, vilket detta kapitel behandlar, måste 

det undersökas varför något borde eller inte borde vara att anse som ett överskottspåstående. 

För att besvara varför-frågan tolkas tillgängliga rättskällor, men i glapp där dessa källor ger 

begränsad eller ingen vägledning, får ledning även hämtas från de övergripande mål som 

processen anses böra leda till. Genom att vända sig till processrättsliga principer som är re-

levanta för bedömningen är förhoppningen att vissa övergripande ändamål kan belysas här.  

De övergripande frågor som är mest aktuella för överskottspåståendemodellen i allmän-

het kan sammanfattas enligt följande: Hur generös (ur åklagarens synpunkt) bör domstolen 

vara när den bedömer om den gärning som beskrivits i åtalet är densamma som den gärning 

som skulpteras fram genom rättegången? Hur omfattande och preciserad bör gärningsbe-

skrivningen vara för att kunna ligga till grund för en fällande dom? Hur mycket utrymme bör 

det finnas för domstolen att tolka gärningsbeskrivningen till den tilltalades nackdel? 

Det faktum att rätten enligt 30 kap. 3 § inte får döma över någon annan gärning än den 

som åberopats genom gärningsbeskrivningen i stämningsansökan, skyddar den tilltalade mot 

risken att dömas för en gärning som han eller hon inte har haft anledning att försvara sig 

emot.22 Detta skydd ligger inom den kontradiktoriska principen.23 Kraven har även kommit 

                                                 
19 Angående denna sorts konkurrens se Asp m.fl. 2013 s. 460 ff. 
20 Ekelöf & Edelstam 2002 s. 43. Angående förespråkande av alternativa yrkanden framför ospecificerade gär-
ningsbeskrivningar se Fitger m.fl. 2014 (Zeteo) kommentaren till 45 kap. 4 §.  
21 Jfr Diesen s. 507 som uttrycker att varandra uteslutande alternativa omständigheter i gärningsbeskrivningen 
ger åklagaren en otillbörlig bevislindring. 
22 NJA 2003 s. 486, NJA 2014 s. 664, Fitger m.fl. 2014 (Zeteo) kommentar3n till 45 kap. 4 § och Nordh s. 26. 
23 Bergholtz s. 3 ff. och Diesen s. 505. Se även Ekelöf & Edelstam 2002 s. 71 som skriver, angående den 
kontradiktoriska principen, att parterna måste få tillfälle att plädera i alla frågor, som har betydelse för målets 
utgång. En förutsättning för detta måste, enligt min åsikt, vara att parterna har insikt i vad saken rör.  
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att värna rätten för den tilltalade att enligt artikel 6.3 Europakonventionen underrättas om 

innebörden av anklagelsen mot honom och få möjlighet att förbereda sitt försvar.24 Att dom-

stolen inte bör gå utöver vad som angetts i gärningsbeskrivningen följer även av disposit-

ionsprincipen.25 Den tilltalades på ovan sätt angivna rätt till försvar, och i viss mån även 

dispositionsprincipen, talar även för detaljerade och preciserade gärningsbeskrivningar samt 

att domstolen ska ha begränsade möjligheter att tolka gärningsbeskrivningen extensivt.26 

I motsatt riktning (mot att anse åtalet avse en annan gärning, mot krav på omfattande och 

precisa gärningsbeskrivningar och för utökade tolkningsmöjligheter) talar i viss mån intresset 

av en effektiv straffrättskipning.27 För alla de tre ovan ställda frågorna (i detta avsnitts andra 

stycke) får en sträng tillämpning till följd att ett större antal personer går fria. En del av dessa 

är förmodligen oskyldiga och hade kunnat presentera sin oskuld på ett bättre sätt om åtalet 

utformades på ett sätt som underlättar för försvaret så mycket som möjligt. Det måste dock 

även antas att en andel av de som går fria har gjort sig skyldiga till ett brott som i hög grad 

eller helt överensstämmer med gärningen så som den angetts i åtalet. 

Den för detta kapitel mest relevanta frågan är den som gäller gärningsbeskrivningens ut-

formning; detta i och med att ett överskott kan skapas först när ett påstående i gärningsbe-

skrivningen överskrider ett definierbart krav på information. I förhållande till den tilltalades 

rätt till försvar, vilket framstår som det mest skyddsvärda intresset,28, 29 ter sig modellen med 

överskottspåstående som i viss mån tveeggad. Å ena sidan motverkar överskottspåstående-

modellen problemet att gärningens omfattning sväller på ett sätt som kan vara oväntat för 

den tilltalade, d.v.s. att det inte längre rör sig om samma gärning. Å andra sidan är risken med 

en överskottsmodell att en relativt tydlig övre gräns dras för hur mycket information som 

gärningsbeskrivningen rimligen ska innehålla. Om utgångspunkten är att en detaljerad och 

omfattande gärningsbeskrivning är positiv utifrån den tilltalades möjligheter att försvara sig30 

– vilket följer av det blir lättare för den tilltalade att försvara sig mot något när han eller hon 

har mycket information om åtalet – kan negativa konsekvenser uppstå om modellen får som 

                                                 
24 NJA 2013 s. 7 och Heuman 2009 s. 111. Angående rätten till försvar enligt art. 6.3 i Europakonventionen se 
Danelius s. 320 ff. Se även Heuman 2005–06 s. 536 som tar upp vaga och oklara gärningsbeskrivningar i förhål-
lande till Europakonventionen.  
25 Ekelöf & Edelstam 2002 s. 66, Lindell m.fl. s. 25 f., Diesen s. 508 och Mellqvist & Wirdemark s. 30 och 43. 
26 Heuman 2005–06 s. 537 och Victor 2002 s. 222. 
27 Heuman 2005–06 s. 536. 
28 Här avses både den rätt till försvar som följer av den kontradiktoriska principen och rätten till försvar enligt 
art. 6.3 Europakonventionen.  
29 Victor 2002 s. 222. 
30 Detta är ett påstående som jag inte står vid in absurdum. Processen skulle bli tungrodd om hela sakframställ-
ningen togs med i stämningsansökningen, se Fitger m.fl. 2014 (Zeteo) kommentaren till 45 kap. 4 § och Victor 
2002 s. 238. Jfr Diesen s. 505 som går längre: ”En korrekt gärningsbeskrivning kan som absolut huvudregel 
skrivas i en enda mening”.  
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effekt att gärningsbeskrivningars innehåll i allmänhet krymper. Detta skulle kunna ske om 

åklagare garderar sig genom att inte ta med sådan information som de tidigare tagit med utan 

större eftertanke, t.ex. sådana påståenden som det inte finns klockren bevisning för, men för 

vilka chansen trots allt är stor att domstolen ska komma att anse de bevisade. Denna even-

tuella tendens ska dock inte överskattas. Som Diesen uttrycker det ska ”någon strategisk 

vaghet inte tolereras”. 31 Det framstår även som mer olämpligt att dömas för en gärning som 

ligger utanför den gärning som blivit åberopad i åtalet än att få en i viss mån innehållsfattig 

gärningsbeskrivning presenterad för sig inför åtalet. Att risk finns för att gärningsbeskriv-

ningarna blir vagare och kortare innebär dessutom inte att innehållsrikedomen behöver röra 

sig ner under gränsen för vad som är acceptabelt.  

Ett annat intresse som är relevant när det diskuteras om hur mycket information en gär-

ningsbeskrivning ska innehålla, men som enligt min mening inte ger mycket vägledning vid 

faktiska bedömningar, är att processramen som skapas gynnar förfarandets koncentration. 

Utifrån denna funktion kan precisionen hos en gärningsbeskrivning både förbättra och för-

sämra. En för vag och innehållsfattig gärningsbeskrivning ger inte tillräcklig ledning för dom-

stolen.32 Samtidigt menar Diesen att en onödigt fyllig gärningsbeskrivning som innehåller 

extrainformation kan försvåra bevisprövningen.33 

Sammanfattningsvis kan det sägas, att den tilltalades rätt till försvar och dispositionsmet-

oden talar för ett högt ställt krav på hur detaljerad en gärningsbeskrivning ska vara. För högt 

ställda krav förhindrar dock möjligheten till visst svängrum, vilket är viktigt därför att åkla-

garen på förhand inte helt och hållet kan avgöra hur processen kommer att arta sig samt vilka 

bevis domstolen kommer att finna bevisade. För högt ställda krav minskar alltså möjligheten 

till en effektiv straffprocess. En risk med att sätta övre gränser på hur detaljerade överskotts-

påståenden är att åklagare kan komma att lägga informationsnivån en bit under gränsen för 

vad som är optimalt, vilket går emot den tilltalades intressen. Jag anser dock att denna risk 

inte ska överskattas.  

 

                                                 
31 Diesen s. 508. 
32 Welamson s. 105, Lindell m.fl. s. 256 och Diesen s. 504.  
33 Diesen s. 506. 
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2.2  Moment som ligger utanför rekvisiten för aktuellt straffbud 

2.2.1  Inledning 

Huvuduppgiften i detta avsnitt är att utreda den första av de två typer av överskottspåståen-

den som enligt NJA 2013 s. 7 kan förekomma, vilken enligt HD:s uttalande utgörs av ”ett 

moment som ligger utanför rekvisiten för det brott som åtalet avser”. I avsnittet tar jag även 

upp vad som avses med HD:s uttalande att: ”[o]m det inte redan av gärningsbeskrivningen 

framgår att förhållandet inte åberopas som ett gärningsmoment, uppkommer […] spörsmålet 

om åtalet kan bifallas ifall överskottspåståendet inte är bevisat.” Detta senare uttalande, vilket 

begränsar vilka överskottspåståenden som är av relevans för bedömningen enligt 30 kap. 3 

§, är av betydelse för båda typer av överskottpåståenden (även det som behandlas under 

avsnitt 2.3). Denna begränsning tas upp i detta avsnitt därför att den terminologi som an-

vänds i begränsningen och den terminologi som används i uttalandet angående den första 

typen av överskottspåstående med fördel behandlas i ett sammanhang.  

 

2.2.2  Terminologi och förklaring 

Inför angripandet av HD:s uttalande i NJA 2013 s. 7, är det relevant att ta upp hur vissa av 

de begrepp som HD använder bör förstås. Här nedan följer därför en kort redogörelse för 

innebörden i sammanhanget av ordet moment och därefter innebörden av moment som ligger 

utanför rekvisiten (vilken är definitionen av den första typen av överskottspåståenden). Efter 

detta tas innebörden av begreppet gärningsmoment upp, varefter HD:s uttalande att det ska 

framgå att förhållandet inte åberopas som ett nödvändigt gärningsmoment (vilket är ett ytterligare krite-

rium för att ett överskottspåstående ska anses föreligga) behandlas. 

Med moment måste i sammanhanget avses alla olika delar i en gärningsbeskrivning. Alter-

nativet skulle vara att tolka ordet som en förkortad version av uttrycket gärningsmoment, 

detta hade inte passat in med hänsyn till att HD uttalar att moment som ligger utanför rekvisi-

ten för aktuellt straffbud ska utgöra överskottspåståenden, vilket kan översättas till att moment 

som inte utgör gärningsmoment utgör överskottspåståenden. Själva ordet moment är därmed 

neutralt och kan sägas innebära ovidkommande information, enstaka ord och gärningsmo-

ment. Moment som ligger utanför rekvisiten för aktuellt straffbud innebär därmed, som sagt, olika 

delar av gärningsbeskrivningen som inte är att beteckna som gärningsmoment. Viss kritik 
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kan riktas mot att HD använder just ordet moment, för vilket det finns stor risk för sam-

manblandning med begreppet gärningsmoment. Förståelsen skulle gynnas om det i samman-

hanget synonyma ordet beståndsdel användes. 

Begreppet gärningsmoment uppkommer i doktrin vid diskussion angående 30 kap. 3 §. An-

gående paragrafen framhållas det att ”rätten inte får döma över andra gärningsmoment än såd-

ana som åklagaren åberopat”.34 Både Ekelöf och Victor tar upp innebörden av begreppet 

och anser att det avser sådana moment som enligt de straffrättsliga ansvarsförutsättningarna 

behöver tas upp för att ansvar ska kunna bifallas. Annorlunda uttryckt rör det sig om de 

faktiska omständigheter – rättsfakta – som motsvarar de rekvisit som måste vara uppfyllda 

för att ett visst brott ska anses begånget. Exempel på rättsfakta är enligt Ekelöf det subjektiva 

rekvisitet, olika delar av den brottsliga verksamheten, dess effekt samt mer speciella rekvisit-

moment som t.ex. att en handling riktar sig mot en tjänsteman eller att den har förövats på 

allmän plats.35  

Nästa sak att reda ut är hur det kan framgå att förhållandet inte åberopas som ett nödvändigt 

gärningsmoment. Det måste anses högst osannolikt att en gärningsbeskrivning skulle innehålla 

någon sorts markering av vad som, och vad som inte, åberopas som gärningsmoment. Det 

finns dock vissa uppgifter som en gärningsbeskrivning ska eller brukar innehålla,36 men som 

i många fall inte kan utgöra gärningsmoment. Det rör sig bl.a. om uppgift om den tilltalade, 

om målsäganden, när sådan finns, och avseende tid och plats för gärningens förövande.37 

Dessa uppgifter ska, enligt 45 kap. 4 §, finnas med i stämningsansökningen; inte för att de är 

av betydelse för den straffrättsliga bedömningen genom att de uppfyller rekvisit, utan istället 

för att de är av processrättslig betydelse. Den utslagsgivande faktorn är om uppgifternas 

existens i gärningsbeskrivningen uteslutande beror på något annat än att de krävs för att de 

straffrättsliga ansvarsförutsättningarna ska vara uppfyllda. Om vi tar misshandel som exem-

pel spelar vilken tid misshandeln skett ingen roll för bedömningen enligt 3 kap. 5 § brotts-

balken (SFS 1962:700; BrB); med andra ord så framgår det att förhållandet inte åberopas som ett 

nödvändigt gärningsmoment när detta tas med i en gärningsbeskrivning. Ofta borde dock dessa 

uppgifter ha en viss koppling till rekvisiten, framförallt gällande vem som är målsägande. I 

flera straffbud är det angett att brottet ska drabba ”annan” eller ”någon” och det torde vara 

vanligt att det i gärningsbeskrivningen i dessa fall, när det är känt, anges vem denna ”annan” 

                                                 
34 Victor 2002 s. 228. Min kursiv. Se även Fitger m.fl. 2014 (Zeteo) kommentaren till 30 kap. 3 §. 
35 Ekelöf & Boman 1996. s. 131. Även Fitger m.fl. 2014 (Zeteo) kommentaren till 30 kap. 3 § använder sig av 
samma uppräkning. Se även Victor 2002 s. 228. 
36 Uppgift om tilltalad och målsägande ska enligt 45 kap. 4 § finnas med i stämningsansökningen men brukar 
anges i gärningsbeskrivningen.  
37 45 kap 4 § 1 st. 2 och 3 p. 
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eller ”någon” är (alternativet skulle vara att i gärningsbeskrivningen endast uppge att t.ex. 

skadan drabbat ”annan” eller ”någon”). När målsäganden i dessa fall skrivs ut får denna 

uppgift dubbel betydelse, delvis uppfyllande av kravet enligt 45 kap. 4 § 1 st. 2, men också 

som en precisering av det straffrättsliga rekvisitet ”annan” eller ”någon”. Jag anser att det i 

dessa fall inte kan påstås att det framgår att momentet inte åberopas som ett gärningsmo-

ment.38 I andra fall, vid vissa brottstyper då det för ansvar krävs att en gärning begåtts under 

viss tid, på viss plats eller inom visst område, kan uppgift gällande tidpunkt eller plats på 

liknande sätt inneha en sådan koppling till rekvisiten.39 Att uppgift om tid och plats alltid 

krävs för att bedöma bl.a. preskriptionstider och svensk domstols behörighet borde inte för-

ändra bedömningen, trots att de eventuellt kan anses ha straffrättslig betydelse och därmed 

vara att anse som gärningsmoment.  

Följande figur illustrerar relationen mellan gärningsmoment, moment för vilka det fram-

går att de inte åberopas som gärningsmoment och överskottspåståenden av den första typen: 

Figur 1. Relevanta överskottspåståenden i form av moment som ligger utanför rekvisiten och för vilka det 

inte framgår att de inte görs gällande som gärningsmoment. 

                                                 
38 Detta måste anses vara fallet i NJA 1998 s. 838, dock är konstruktionen av relevant lagrum (53 § lagen 
(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk) uppbyggd genom en hänvisning till upphovsrätt 
enligt 1 och 2 kap. eller förbud enligt 41 och 50 §§. Rättsfallet beskrivs i NJA 2013 s. 7 som ”ett exempel på ett 
mindre betydelsefull överskottspåstående”. 
39 Som exempel på när tid kan spela roll för brottsbrottsbeskrivningsenlighet kan brotten i 22 kap. BrB nämnas, 
vilka för ansvar kräver att brottet begås när riket är i krig. Platsangivelsen kan i vissa fall få betydelse, t.ex. när 
det krävs att brottet begåtts på svenskt territorium vilket gäller för bl.a. förargelseväckande beteende (16 kap. 
16 § BrB). 
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För att få fram (eventuella) relevanta överskottspåståenden måste bedömaren reducera bort 

gärningsmoment samt delar av gärningsbeskrivningen, för vilka det framgår att de inte åbe-

ropas som gärningsmoment. Sedan återstår det att bedöma om överskottspåståendet är obe-

visat, vilket krävs för att det ska vara av relevans. I normalfallet, om gärningsbeskrivningen 

är avfattad på ett lämpligt sätt, borde dock inte några överskottspåståenden träda fram.  

 

2.2.3  Uppgifter som beror på processrättsliga krav 

Av föregående delavsnitt följer att uppgifter om tid, plats, tilltalad och målsägande i gärnings-

beskrivningen i vissa fall – när de inte är av relevans för rekvisiten i straffstadgandet – inte 

bör bedömas som överskottspåståenden. I dessa fall när uppgifterna endast är av process-

rättslig relevans, får detta till följd att uppgifter av denna typ, som inte anses bevisade i målet, 

inte utgör överskottspåståenden med hänsyn till att det framgår att de inte åberopas som gärnings-

moment. Obevisade uppgifter av detta slag behandlas istället genom frågan om det rör sig om 

en annan gärning, utan användning av överskottspåståendeverktyget.40 

 

2.2.4  Bedömningen av om ett moment ligger utanför rekvisiten för aktuellt straffbud 

Eventuella moment som ligger utanför rekvisiten för det brott som åtalet avser kan definieras 

som de delar av det i gärningsbeskrivningen presenterade händelseförloppet som blir över 

när omständigheterna subsumeras in under rekvisiten i det aktuella straffstadgandet.41 Struk-

turen kan liknas vid den klassiska leksaken sorteringslådan, men där istället för enbart klossar 

som ska passa in i hålen i en låda, består varje kloss i sin tur av en eller flera pusselbitar. 

Åklagaren presenterar i gärningsbeskrivningen ett flertal gärningsmoment, pusselbitar, struk-

turerade i form av ett händelseförlopp. Rätten måste plocka gärningsmomenten ur händel-

seförloppet och sätta ihop dessa pusselbitar till omständigheter, klossar, för att därefter se 

om de uppfyller rekvisiten, d.v.s. om klossarna passar in i hålen i lådan. När detta är färdigt 

kvarstår att avgöra om lådan är tillräckligt fylld med omständigheter för att ansvar ska kunna 

ådömas. Efteråt kan vissa gärningsmoment komma att ligga kvar på golvet och de eventuellt 

kvarliggande pusselbitarna utgör de moment i gärningsbeskrivningen som ligger utanför rek-

visiten för det brott som åtalet avser, alltså överskottspåståenden av den första typen.  

Bedömningen av huruvida ett moment ligger inom eller utanför rekvisiten i aktuellt straff-

bud måste ske på samma sätt som vid ordinär straffrättslig subsumtion. Om metoden vid 

                                                 
40 Se bl.a. NJA 2010 s. 505, NJA 2001 not. C 47 och RH 2000:33. Se även Nordh s. 29. 
41 Angående subsumtion se Jareborg 2001 s. 107 och Lindblom s. 176. 
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bedömning av om överskottspåståenden föreligger skulle skilja sig från den metod som an-

vänts i den övriga rättstillämpning som skett i det aktuella fallet, skulle systematiska defekter 

uppstå. Teoretiskt sett skulle då ett moment, vid de två olika bedömningarna (den normala 

subsumtionen och den som sker vid bedömningen av om ett överskottspåstående föreligger), 

kunna utgöra både ett gärningsmoment och ett överskottspåstående respektive ingendera av 

dessa.  

 

2.2.5  Bedömningen av om det framgår att ett moment inte åberopas som ett nödvändigt 

gärningsmoment 

Om exemplet med leksakslådan används, har vi nu tagit det första steget för att identifiera 

eventuella överskottspåståenden i form av moment som ligger utanför rekvisiten, bestående 

av de bitar som ligger kvar på golvet. Det kvarstår då att bedöma om det framgår att dessa 

bitar inte åberopas som gärningsmoment. Om det förefaller så, är de inte relevanta som 

överskottspåståenden, enligt HD:s uttalande, och ska därför plockas bort från den kvarlig-

gande högen av överskottspåståeden. De delar, som inte åberopas som gärningsmoment, är 

inte av betydelse för de straffrättsliga kraven. Dessa bitar som ska plockas bort hör istället 

till en annan leksak med ett annat syfte, t.ex. ett processrättsligt.  

De redan nämnda uppgifterna om tid, plats, målsägande och tilltalad borde vara enkla att 

identifiera. Om de sedan inte har någon koppling till rekvisiten i aktuellt straffstadgande ut-

gör de inte överskottspåståenden. Frågan är dock om det finns andra påståenden, utöver 

dessa fyra, som är så pass processrättsliga till sin natur att de inte borde vara att anse som 

överskottspåståenden (med andra ord att det framgår genom gärningsbeskrivningen att de 

inte görs gällande som gärningsmoment).  

Gärningsbeskrivningen måste leva upp till individualiseringskravet, vilket dels är av vikt 

för att i den pågående processen försäkra att rätten inte dömer över en annan gärning än den 

som framgår av åtalet (30 kap. 3 §) och dels för möjligheterna att ändra och justera åtalet 

(enligt 45 kap 5 § 1 och 3 st.). Individualisering är även av betydelse för eventuella framtida 

processer då det ligger till grund för frågor om doms rättskraft (30 kap. 9 § 1 st.) och litis-

pendens (45 kap. 1 § 3 st.). Individualiseringskravet är alltså av processrättslig art. Flera upp-

gifter som kan och ofta bör återfinnas i en gärningsbeskrivning, som hjälper till att identifiera 

gärningen är ofta av relevans för, eller starkt kopplade till, rekvisiten i det aktuella straffstad-

gandet. När uppgifter har en sådan koppling kan det inte påstås att det framgår att de inte 
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åberopas som gärningsmoment.  Sådana uppgifter, som t.ex. förfaringssättet vid gärningen, om-

ständigheter kring gärningen och gärningens effekter, ska därmed inte sorteras bort från 

överskottspåståendena.   

Ett skäl för att föra in ett extra moment eller för att precisera en omständighet kan vara 

att åklagaren för målsägandens talan angående enskilt anspråk (enligt 22 kap. 2 §). I många 

fall måste ytterligare omständigheter, än de som är nödvändiga för att uppfylla rekvisiten, 

åberopas för att skadestånd ska kunna utgå. Det kan t.ex. röra sig om påståenden om hur 

omfattande en skada har varit.42 Om sådana omständigheter, som enbart har till syfte att ligga 

till grund för ett enskilt anspråk, tas med i gärningsbeskrivningen, borde de bedömas utgöra 

sådana förhållande för vilka det framgår att de inte åberopas som gärningsmoment. Gränsdragnings-

svårigheter bör i dessa fall ofta kunna uppstå; det kan inte alltid vara lätt att avgöra om en 

omständighet är åberopad som ett gärningsmoment eller endast i syfte av ett enskilt anspråk, 

framförallt då det ofta finns ett samband mellan den straffrättsliga bedömningen och vilken 

skada som uppstått. Att på detta sätt skära bort omständigheter som är kopplade till ett en-

skilt anspråk från överskottspåståenden, framstår som ändamålsenligt med hänsyn till intres-

set av en effektiv straffrättskipning och materiellt riktiga domar. Felaktigheter i det enskilda 

anspråket borde inte riskera att obstruera hela åtalet. 

Angående hur tydligt det måste framgå att ett förhållande inte åberopas som ett gärnings-

moment kan det poängteras att HD väljer att beskriva det som att det just ska framgå. Om 

avsikten hade varit att förmedla ett krav på ett högre mått av tydlighet för i vilken utsträck-

ning detta ska framgå, hade det varit möjligt för HD att använda sig av ett förstärkningsord, 

t.ex. att det tydligt ska framgå eller att ska vara uppenbart att ett förhållande inte åberopas som 

ett gärningsmoment. 

 

2.2.6  Bedömningen i praxis 

Enligt gärningsbeskrivningen i NJA 2013 s. 7, hade den tilltalade S.B. erhållit insiderin-

formation från N.E.H., vilket alltså inte kunde bevisas. Som HD uttalade är det utan bety-

delse vid bedömandet av om insiderbrott föreligger vem insiderinformationen har kommit 

ifrån, istället är den avgörande omständigheten att det rör sig om icke offentliggjord eller på 

annat sätt känd information (dessa nödvändiga kriterier hade bevisats i målet). Påståendet 

om vem informationen kom ifrån var med andra ord inget gärningsmoment. Av att påståen-

det bedömdes som ett relevant överskottspåstående följer att det inte kunde anses framgå av 

                                                 
42 Fitger m.fl. 2014 (Zeteo) kommentaren till 22 kap. 2 §.  
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gärningsbeskrivningen att det inte åberopades som ett nödvändigt gärningsmoment. Det fak-

tum att informationen påståtts ha kommit från N.E.H. (vilket som nämnts inte kunde bevi-

sas) innebar att S.B. inte kunde dömas till ansvar med hänsyn till hur gärningsbeskrivningen 

var utformad, trots att alla nödvändiga brottsförutsättningar ansågs bevisade.43 

NJA 1998 s. 838 är ett exempel på hur HD gått till väga för att tolka fram att ett över-

skottspåstående föreligger. Målet gällde ansvar för upphovsrättsintrång bestående av att en 

person olovligen tryckt upp exemplar av Mein Kampf. Upphovsrätten påstods enligt gär-

ningsbeskrivningen tillhöra Fristaten Bayern, men detta påstående kunde inte bevisas. HD 

påpekade att det vid införandet av möjligheten till allmänt åtal utan angivelse vid upphovs-

rättsintrång angavs i förarbetena att ett skäl för införandet var att det kan uppstå situationer 

då det är faktiskt eller rättsligt osäkert vem som innehar upphovsrätten.44 Mot denna bak-

grund ansåg HD det inte vara nödvändigt att ange vem som innehar upphovsrätten till ett 

verk för att det ska kunna dömas till ansvar för upphovsrättsintrång, det räcker med att det 

är bevisat att upphovsrätten inte tillhör den tilltalade. Påståendet att Bayern var upphovs-

rättsinnehavare var alltså inget gärningsmoment och därmed ett moment som ligger utanför rekvi-

siten för aktuellt straffstadgande.45 Det skulle kunna påstås att uppgiften medtogs i gärningsbe-

skrivningen enbart på grund av individualiseringsskäl eller för att ligga till grund för Bayerns 

enskilda anspråk. Uppgiften om att upphovsrätten skulle tillhöra Bayern måste dock anses 

ha en viss relation till rekvisiten för upphovsrättsintrång (enligt 53 § lagen (1960:729) om 

upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk; URL).46  Av denna anledning kan det inte 

sägas att det redan av gärningsbeskrivningen framgår att förhållandet inte åberopas som ett 

gärningsmoment. 

 

2.2.7  Varför ansvarsbefriande och ursäktande omständigheter inte utgör onödiga moment 

I straffrättsliga sammanhang har ansvarsfrihetsgrunderna delats upp i ansvarsbefriande och 

ursäktande omständigheter. De tidigare hör till objektiva omständigheter vid den brottsliga 

                                                 
43 NJA 2013 s. 7. 
44 HD hänvisar här till NJA II 1982 s. 137. 
45 Rättsfallet används i NJA 2013 s. 7 som ett exempel på när ett överskottspåstående i och för sig förelåg 
men överskottspåståendet inte hade tillräckligt samband med rekvisiten för det aktuella brottet för att anses 
vara av betydelse. 
46 HD uttrycker i NJA 2013 s. 7 att detta överskottspåstående inte var av sådan betydelse att det påverkade 
domstolens möjlighet att bifalla åtalet. Detta, enligt HD i NJA 2013 s. 7, därför att det inte fanns ett tillräckligt 
starkt samband med rekvisiten för upphovsrättsintrång. Först kan alltså ett samband mellan moment och rekvisit 
vara av betydelse för bedömningen om ett överskottspåstående föreligger därför att det då inte framgår av 
gärningsbeskrivningen att det inte åberopas som ett gärningsmoment. Senare när det avgörs om överskottspå-
ståendet är av betydelse är spelar sambandet en andra roll. Det framstår som att den andra bedömningen ställer 
ett högre krav på samband.  
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gärningen och de senare till omständigheter kopplade till subjektiv insikt hos den tilltalade. 

Som tillhörande kategorin ansvarsbefriande omständigheter brukar nödvärn, nöd, samtycke, för-

mans order, laga befogenhet till att använda våld eller till annan straffbelagd gärning samt 

social adekvans nämnas.47 Tillhörande kategorin ursäktande omständigheter kan nämnas tillfällig 

sinnesförvirring, excess, putativ nöd och putativt nödvärn, straffrättsvillfarelse samt frivilligt 

tillbakaträdande.48 

Ansvarsbefriande och ursäktande omständigheter ska beaktas av domstolen ex officio och 

åklagaren har formellt sett bevisbördan för att sådana omständigheter inte förekommer.49 I 

doktrin är man överens om att när det under förundersökningen inte uppkommer något 

tecken på att någon av dessa omständigheter föreligger i målet behöver inte åklagaren åbe-

ropa frånvaron av dessa.50 Ekelöf menar dock att om den tilltalade åberopat t.ex. nödvärn i 

förundersökningen borde åklagaren ta med motfakta mot detta påstående i 

gärningsbeskrivningen.51 

Att omständigheter av detta slag inte föreligger är i samtliga brottmålsförfaranden en för-

utsättning för att åtal ska kunna bifallas. Det kan uttryckas som att ett åberopande om att 

ansvarsbefriande och ursäktande omständigheter inte föreligger redan finns inbyggt i åtalet, 

bara inte uttryckligen. Detta innebär att ett åberopande om deras icke-existens i regel inte 

behövs, och i den meningen utgör de ett överskott. Frånvaron av ansvarsfrihetgrundande om-

ständigheter utgör dock nödvändiga brottsförutsättningar och kan därför inte sägas vara 

moment som ligger utanför rekvisiten för det brott som åtalet avser.  

Det skulle kunna påstås att denna typ av åberopande innebär en onödig precisering av en brotts-

förutsättning (denna typ av överskottspåståenden behandlas i övrigt nedan i avsnitt 2.3), men i 

och med att de alltid är en förutsättning för ansvar och att detta på inget sätt förändras genom 

ett åberopande därav påverkar de inte processramen. Om åklagaren inte kan bevisa att en 

omständighet av denna typ inte föreligger kan åtalet inte bifallas av straffrättsliga skäl, varför 

det är onödigt att diskutera huruvida de utgör ett obevisat överskottspåstående.  

 

                                                 
47 Asp m.fl. 2013 s. 208 ff. 
48 Asp m.fl. 2013 s. 369 ff.  
49 Nordh s. 53. Angående ett lägre beviskrav för ansvarsbefriande och ursäktande omständigheter se NJA 
1990 s. 210. 
50 Se Lindell m.fl. s. 205 och 258, Nordh s. 53 och Fitger m.fl. 2014 (Zeteo) kommentar till 45 kap. 4 §. 
51 Ekelöf m.fl. 2011 s. 178. Jfr Fitger m.fl. 2014 (Zeteo) kommentar till 45 kap. 4 § och Ekelöf & Boman 1996 
s. 130. 
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2.2.8  Straffvärdehöjande omständigheter och omständigheter som ligger till grund för 

gradindelning av brott 

Frågan angående i vilka fall straffvärdepåverkande omständigheter och omständigheter som 

innebär att brottet är att bedöma som grovt är att anse som överskottspåståenden kommer i 

uppsatsen främst att diskuteras under avsnitt 2.3.5.5, då det är i förhållande till kriteriet onö-

dig precisering som frågan blir som mest intressant. Angående kriteriet moment som ligger utan-

för rekvisiten för aktuellt brott ska dock sägas att moment i gärningsbeskrivningar, som utgör 

omständigheter som faktiskt höjer straffvärdet eller omständigheter som ska beaktas vid be-

dömandet av om ett brott är grovt, inte är att beakta som ett överskottspåstående i denna 

mening. Detta med hänsyn till att såväl brottsinterna straffvärdehöjande omständigheter som 

straffvärdehöjande omständigheter enligt 29 kap. 1 och 2 §§ BrB är att beakta som moment 

som ligger innanför rekvisiten för aktuellt brott, vilket gäller för i straffbud uttryckligen an-

givna gradindelningspåverkande omständigheter samt inte direkt angivna sådana.  

Det är dock inte otänkbart att ett moment, trots att det egentligen inte utgör en straffvär-

dehöjande eller gradpåverkande omständighet, sätts in i en gärningsbeskrivning i hopp om 

att omständigheten ska höja straffvärdet eller få brottet att bli bedömt som grovt. Det kan 

inte påstås att rättsläget angående vilka omständigheter som kan användas för att motivera 

ett högre straffvärde eller en annan gradindelning är till punkt och pricka utrett. Ett tänkbart 

sådant fall är t.ex. att det i ett åtal mot en far som påstås ha misshandlat sin son, i gärnings-

beskrivningen anges att sonen, med faderns försorg, ofta kommer för sent till skolan. Om-

ständigheten är irrelevant, varken straffvärdehöjande eller påverkande vid bedömningen av 

huruvida brottet är att anse som grovt. Påståendet ligger utanför rekvisiten och utgör därmed 

ett överskottspåstående. Om det vid bevisvärderingen visar sig att påståendet inte kan styrkas 

blir nästa steg att avgöra om överskottspåståendet är av betydelse (denna senare bedömning 

behandlas i kapitel 3). Att rätten finner att så inte är fallet förtar inte momentets egenskap av 

att vara ett överskottspåstående.   

 

2.3  Onödig precisering av en för ansvar nödvändig 
brottsförutsättning 

2.3.1  Inledning 

Åter igen återkommer vi till NJA 2013 s. 7, där HD preciserat vad ett överskottspåstående 

kan bestå i. I detta avsnitt behandlas den andra av de två typerna av överskottspåståenden: 

”En onödig precisering av en för ansvar nödvändig brottsförutsättning”. Uttalandet kommer 
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att brytas isär och begreppet för ansvar nödvändiga brottsförutsättningar kommer att diskuteras 

inledningsvis. Detta följs av en diskussion angående onödiga preciseringar och därefter kommer 

bedömningen av vad som utgör en onödig precisering av en nödvändig brottsförutsättning att disku-

teras. Genom att framförallt undersöka vilka krav som ställs på precisionen av en gärnings-

beskrivning är målsättningen att hitta utgångspunkter för var gränsen mellan nödvändiga och 

onödiga preciseringar bör gå.   

Om slutsatsen nås att ett påstående utgör en onödig precisering av en för ansvar nödvändig brotts-

förutsättning, krävs det, för att det ska utgöra ett överskottspåstående, även att det inte framgår 

att förhållandet inte åberopas som ett gärningsmoment. En diskussion angående denna andra bedöm-

ning har redan skett i underavsnittet 2.2.5, frågan tas inte upp igen i detta avsnitt utan det 

hänvisas dit. Det kan vara på sin plats att här påminna om att onödiga preciseringar, för att 

vara relevanta, även måste vara obevisade.  

 

2.3.2  Terminologi 

Vad uttrycket för ansvar nödvändiga brottsförutsättningar avser, kan besvaras på två sätt; antingen 

inbegripandes såväl straffrättsliga som processrättsliga förutsättningar eller endast inbegrip-

andes straffrättsliga förutsättningar. Utfallet av tolkningen blir avgörande för ämnet då det i 

högsta grad påverkar vad som kan utgöra ett överskottspåstående. En tolkning som inbegri-

per båda typer av förutsättningar leder till att även onödiga preciseringar av förutsättningar 

med enbart processrättsliga syften utgör överskottspåståenden; t.ex. uppgifter vars uteslu-

tande ändamål är att individualisera gärningen, såsom uppgift om tid och plats för gärningen 

(alltså även när sådan uppgift inte har någon relation till de straffrättsliga rekvisiten). En 

sådan tolkning framstår dock som felaktig med hänsyn till att begreppet nödvändiga förutsätt-

ningar, i juridisk kontext, kan sägas vara synonymt med rekvisit. Detta torts att det framstår 

som vanligare att tala om brottsförutsättningar.52 I rättsfallet, i meningen innan aktuellt uttalande, 

definieras den första typen av överskottspåståendet som ”moment som ligger utanför 

rekvisiten för det brott som åtalet avser”53 och med hänsyn till detta framstår användningen 

av för ansvar nödvändiga förutsättningar åsyftar just rekvisiten för det brott som åtalet avser. En 

onödig precisering av ett för ansvar nödvändig förutsättning är med andra ord en för långt gående 

                                                 
52 Se Jareborg 1984 s. 53 som formulerar det som att ”I stället för om brottsförutsättningar eller vad som krävs 
för att brott skall föreligga talar man ofta om brottsrekvisit”. I Norstedts juridiska ordbok beskrivs under ordet 
rekvisit att det ”i straffrättslig betydelse kan översättas med förutsättningar för att ett visst beteende ska rubriceras 
som brott.”, Martinger 2013. 
53 Min kursiv. 
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precisering av rekvisiten. Möjligheterna till förståelse av rättsfallet hade förmodligen ökat om 

HD istället konsekvent använt samma begrepp.  

Denna tolkning leder fram till att onödiga preciseringar av rent processrättsliga förutsätt-

ningar inte heller kan utgöra överskottspåståenden av denna typ, t.ex. en för preciserad an-

givelse av tid eller plats. I vissa fall är dock, som ovan nämnts, tid och plats av betydelse som 

straffrättsliga rekvisit. När påståendena av denna typ har en relation till straffrättsliga rekvisit 

borde angivelserna kunna preciseras i onödig omfattning och i dessa lägen borde de då kunna 

utgöra överskottspåståenden.54  

 

2.3.3  Den onödiga preciseringen 

Utgångspunkten för att bedöma vad som är en onödig precisering måste rimligtvis genom-

föras genom att det i ett första led utreds vilka krav som ställs på preciseringen av en gär-

ningsbeskrivning. Teoretiskt fungerar det att föreställa sig att det som klassas som en nöd-

vändig textmassa jämförs med den i det aktuella fallet framställda textmassan. Som i en ma-

tematisk uträkning subtraheras sedan det nödvändiga från det i det aktuella fallet framförda, 

och kvar blir det onödiga: 

 

Det framställda  -  Det nödvändiga = Det onödiga 

 

Formeln kan i och för sig inte sägas vara felaktig, men den utgör en förenkling. (Även dis-

kussionen i detta underavsnitt utgör en introducerande förenkling, och de olika möjligheter 

som tas upp i det följande diskuteras utförligare i följande avsnitt.)55 Den första delen är en 

förenkling därför att innebörden av det framställda – i sammanhanget gärningsbeskrivningen 

– kan förändras genom rättens materiella processledning och då gärningsbeskrivningen kan 

ges en skild innebörd genom tolkning. Som tolkningsdata för att utöka innebörden av gär-

ningsbeskrivningen kan rätten använda sig av övriga uppgifter i stämningsansökningen, bl.a. 

brottsrubriceringen och lagrum som anges. Tolkning sker också utifrån vad som framkom-

mer under processen.56 Även det nödvändiga kommer att variera och någon allmän definition, 

                                                 
54 För exempel se not 39.  
55 Även denna utförligare diskussion borde också kallas en förenkling om det sätts i relation till en mer omfat-
tande genomgång och redogörelse av ämnet. Det följande är i alla fall inte en lika förenklad förenkling som den 
förenkling som görs i detta underavsnitt.  
56 Angående materiell processledning se bl.a. Fitger m.fl. 2014 (Zeteo) kommentaren till 46 kap 4 § och Nordh 
s. 39 ff. Angående rättens tolkning av gärningsbeskrivningen se bl.a. Fitger m.fl. 2014 (Zeteo), kommentaren 
till 30 kap 3 §, Diesen s. 510 ff., Heuman 2009 s. 109 ff. och Nordh s. 43. Angående sambandet mellan vad 
som framkommer i processen och kraven på gärningsbeskrivningar se bl.a. NJA 2014 s. 664. 
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som fungerar i varje process, låter inte sig göras. Utgångspunkten för bedömningen måste få 

variera från fall till fall, för att inte få för negativ påverkan på den straffrättsliga rättskip-

ningen. Vilka krav som ställs på precisionen av gärningsbeskrivningen (det nödvändiga) va-

rierar också beroende på vilket brott som åtalet gäller och vilken skuldform som åberopas. 

Till detta kommer att kravet på hur mycket information som tas upp i gärningsbeskrivningen 

måste variera beroende på åklagarens tillgängliga information – vilket kan variera såväl mellan 

brottsformer som mellan enskilda fall – vilket påverkas av utredningsmöjligheter och resur-

ser.57 Detta utvecklas nedan. 

 

2.3.4  Är utgångspunkten vid bedömningen av om en precisering är onödig statiska eller 

dynamiska krav på gärningsbeskrivningen? 

Trots att jag, i avsnittet ovan, försöker presentera bedömningen av vad en gärningsbeskriv-

ning behöver innehålla som väldigt dynamisk, måste det finnas någon utgångspunkt för pröv-

ningen, framförallt med hänsyn till behovet av att kunna diskutera ämnet övergripande och 

att då inte vara bunden av förutsättningar i enskilda fall. Det lämpliga vore att, i alla fall 

teoretiskt, utgå från vissa grundläggande krav på precision, d.v.s. vissa statiska utgångspunk-

ter. Ett första led i bedömningen, i ett enskilt fall, borde i så fall kunna vara att utreda om 

gärningsbeskrivningen är tillräckligt precis utifrån de grundläggande kraven (de statiska 

kraven). Först om en gärningsbeskrivning inte uppfyller de statiska kraven blir det aktuellt att 

undersöka om bristerna kan läkas. Detta kan för det första ske genom att domstolen, genom 

materiell processledning, försöker förmå åklagaren att justera eller ändra gärningsbe-

skrivningen, så att den uppfyller de statiska kraven. När ändring eller justering skett blir det 

åter aktuellt för domstolen att se om de statiska kraven är uppfyllda, denna gång utifrån den 

förändrade gärningsbeskrivningen. Om någon ändring eller justering inte sker, eller en 

genomförd sådan inte är tillräcklig, kan domstolen undersöka om det tolkningsvis går att fylla 

ut gärningsbeskrivningen med information som framkommit under målet eller som finns 

med i stämningsansökan. Sådan information kan antingen självmant tas upp av parterna eller 

lockas fram genom materiell processledning. Möjligheterna för rätten att läka gärningsbe-

skrivningen med hjälp av dessa åtgärder varierar beroende på hur processen genomförs. I 

dessa lägen, när inte ändring eller justering sker respektive när sådan inte är tillräcklig, upp-

fyller inte gärningsbeskrivningen de statiska kraven, men åtalet kan ända bifallas med hänsyn 

                                                 
57 Diesen s. 508. Se även Victor 2002 s. 242. 
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till att gärningsbeskrivningen, tillsammans med processen i övrigt, uppfyller vissa krav, vilka 

jag väljer att benämna de dynamiska kraven.  

Vad jag avser kan förklaras med ett konkret exempel: Antag att en gärningsbeskrivning 

vid ett åtal är fullständig, enligt de statiska kraven, förutom i ett avseende, att åklagaren har 

underlåtit att ange att gärningen skett uppsåtligen. Åklagaren har dock i brottsrubriceringen 

i stämningsansökningen angett ett uppsåtligt brott och samma brott framgår genom angivan-

det av lagrum.58 Att omständigheten uppsåt uteblivit borde inte leda till att åtalet ogillas utan 

domstolen kan tolka sig fram till att den av åklagaren åberopade gärningen inbegriper upp-

såtligt handlande.59 Det skapas då ett mellanrum mellan de statiska kraven och den gärnings-

beskrivning som åberopats i processen, vilket kan visas genom följande figur:  

 

  

Figur 2. Området längst uppe till vänster i cirkeln motsvarar den information som saknas i 

gärningsbeskrivningen, utifrån de statiska kraven, men som tolkas in av rätten. Att tolka in detta påstående 

är i det här exemplet möjligt p.g.a. att omständigheten tagits upp i målet i övrigt. Hur mycket som kan föras 

in i gärningsbeskrivningen av domstolen genom tolkning varierar, kravet på gärningsbeskrivningen utifrån 

denna möjlighet kallas i uppsatsen därför för dynamiska krav. 

 

Situationen i exemplet kan alltså beskrivas som att den av åklagaren framställda gärningsbe-

skrivningen uppfyller de dynamiska kraven, men inte de statiska.60  

Genom att beskriva kraven på precisionsgraden i gärningsbeskrivningar utifrån två olika 

utgångspunkter, skapas det även två möjliga utgångspunkter för bedömningen av om en onödig 

                                                 
58 Åberopat lagrum och brottsrubricering är dock inte bindande för rätten enligt 30 kap. 3 §. 
59 Nordh s. 43, Fitger m.fl. 2014 (Zeteo) kommentaren till 30 kap 3 §. Jfr Ekelöf m.fl. 2011 s. 177. 
60 Det kan här vara värt att påpeka att begreppen statiska och dynamiska krav kommer att användas flitigt i 
resterande del av avsnitt 2.3, så håll koll på dessa! 
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precisering av en för ansvar nödvändig brottsförutsättning föreligger. Därför behöver HD:s uttalande 

tolkas: Avser ”en onödig precisering av en för ansvar nödvändig brottsförutsättning” att pre-

ciseringen är onödig i förhållande till den tidigare bedömningen, mot de statiska kraven, eller 

att den är onödig i förhållande till den senare bedömningen, mot de dynamiska kraven?  Enligt 

exemplet skulle, om de dynamiska kraven är utgångspunkten, ett åberopande av uppsåt i 

gärningsbeskrivningen vara att anse som en onödig precisering; den behövs tydligen inte, 

enligt exemplet, för att domstolen ska kunna fälla till ansvar för ett uppsåtligt brott. För att 

underlätta bedömningen av vilken av dessa utgångspunkter som är rimligast, undersöks i det 

följande var gränserna går dels enligt de statiska och dels enligt de dynamiska kraven. En 

redogörelse för domstolens möjligheter till materiell processledning kommer även att ske. 

 

2.3.5  Angående förhållandet mellan onödighet och att påstående måste vara obevisat 

För att ett överskottspåstående ska vara av betydelse för processramen krävs det, som 

nämnts, att överskottspåståendet ska vara obevisat. Det är, enligt min erfarenhet från utred-

ningen av aktuellt ämne, mycket lockande att väga in detta som ett argument vid bedöm-

ningen av om en typ av påståenden ska bedömas som onödiga. Det framstår såklart som 

logiskt att betrakta det som inte kan bevisas som onödigt. Detta är dock en fälla! Aktuell 

verksamhet går ut på att försöka skilja det nödvändiga från det onödiga. Att väga in det 

framtida utfallet i bevisfrågan som ett skäl för att betrakta något som onödigt ger egentligen 

ingen ledning. Detta argument fungerar ju på samtliga påståenden, oavsett deras karaktär.  

 

2.3.6  Statiska krav på gärningsbeskrivningen 

2.3.6.1  Några riktlinjer innan de statiska kraven angrips 

Området för vad som utgör en onödig precisering börjar exakt vid, eller någon stans mellan, 

gränsen för de statiska och de dynamiska kraven. Oavsett var man landar i denna fråga kom-

mer de statiska kraven att tjäna som en absolut utslagsgivare. Påståenden som är i högre grad 

preciserade än vad som följer av de statiska kraven bör alltid anses innebära onödiga över-

skottspåståenden. Att avgöra vad de statiska kraven egentligen ställer för krav vållar dock 

vissa problem. 

En utgångspunkt för vilka krav som ställs på precision utifrån de statiska kraven är kravet 

på att domstolen, enligt 30 kap. 3 §, inte får döma för en ”annan gärning än den, för vilken 
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talan om ansvar i behörig ordning förts”61. Detta anses innebära att domstolen endast får 

döma för omständigheter som tagits upp i gärningsbeskrivningen.62 Det framstår härigenom 

som att en utgångspunkt för vilken precisionsnivå som ska anses vara gällande är att rekvisi-

ten i aktuellt straffstadgande täcks. Samtidigt uttrycks på flera ställen att kraven inte bör upp-

fyllas genom att rekvisitens exakta ordalydelse återges i gärningsbeskrivningen; istället bör 

gärningen konkretiseras genom att de faktiska omständigheter som kännetecknar gärningen 

åberopas.63 En fördel med en hög grad av precision i gärningsbeskrivningen är att gärningen 

blir individualiserad i högre grad; en effekt av detta är att den tilltalade ges bättre möjligheter 

att försvara sig. En preciserad gärningsbeskrivning leder även till att processen blir mer lätt-

hanterad för domstolen.64 Som stående mot ett högt krav på precision finns den processe-

konomiska funktionen, vilken innebär att irrelevanta förhållanden inte ska tas upp under 

målets behandling.65 Det behövs även ett visst svängrum under processen, om denna på för-

hand skulle vara bestämd genom en otroligt preciserad gärningsbeskrivning skulle åklagarens 

bevisbörda bli oerhört påfrestande, om de preciserade versionerna av omständigheterna alltid 

skulle behöva bevisas, och få åtal skulle i detta fall leda till fällande domar. Ett högt krav på 

precisering skulle även leda till att åklagaren skulle behöva ställa höga krav på förundersök-

ningen, för att ha möjlighet att upprätta hållbara preciseringar.66 

Den lägsta gränsen för vad som är en acceptabel nivå av precision, påverkas starkt av 

Europakonventionens art. 6.3 och tillhörande praxis angående rätten till en rättvis rättegång. 

I art. 6.3 föreskrivs bl.a. att var och en som anklagas för brott har rätt att i detalj underrättas 

om innebörden av och grunden för anklagelsen mot honom och att få tillräcklig tid och 

möjlighet att förbereda sitt försvar. Häri ligger, enligt Heuman, ett direkt krav på att gär-

ningsbeskrivningen ska vara detaljerad.67 En minimirättighet enligt artikeln är att den tilltalade 

ska underrättas om anklagelsen vilket leder till att han eller hon kan lägga upp sitt försvar.68 

Som följer av bl.a. NJA 2003 s. 486 och NJA 2014 s. 664 innebär inte stadgandet något 

absolut krav på en viss precisionsnivå i gärningsbeskrivningen utan syftet kan uppfyllas om 

den tilltalade, trots brister i gärningsbeskrivningen, får tillräckliga möjligheter för att förstå 

åtalet och lägga upp sitt försvar under processen.  

                                                 
61 Min kursiv. 
62 NJA 2003 s. 486, NJA 2014 s. 664, Fitger m.fl. 2014 (Zeteo) kommentaren till 45 kap. 4 § och Nordh s. 26.  
63 Victor 2002 s. 229 ff., Diesen s. 506, Fitger m.fl. 2014 (Zeteo) kommentaren till 30 kap. 3 § och Ekelöf m.fl. 
2011 s. 177. Se för liknande även Olivecrona s. 271. 
64 Diesen s. 504. 
65 Denna princip tar sig uttryck i bl.a. 46 kap. 4 § 2 st. vilken uppdrar åt domstolen att se till så att inget onödigt 
dras in i målet. Angående detta se Heuman 2009 s. 112. 
66 Heuman 2009 s. 111 ff. och Diesen s. 506. 
67 Heuman 2009 s. 115.  
68 Danelius s. 320 ff. 
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En tydlig gräns för vad som inte behöver tas med i gärningsbeskrivningen och vad som 

därför i de flesta fall är att bedöma som onödiga preciseringar är bevisfakta.69 I vissa fall kan 

dock gränsen vara svår att dra mellan vad som utgör en konkret omständighet och vad som 

utgör bevisfakta. Ett konkret rättsfaktum kan också komma att tjäna som bevisfaktum för 

ett annat konkret rättsfaktum.70 

 

2.3.6.2  Precisering i allmänhet och precisering av objektiva rekvisit 

Hur preciserat en faktisk omständighet måste anges framstår som svårt att uttala sig om på 

ett generellt sätt. T.ex. framstår det som att det i det praktiska rättslivet ofta accepteras att 

vissa typer av rekvisit endast anges rakt av i gärningsbeskrivningen, utan att de konkretiseras. 

Enligt Victor rör det sig t.ex. om rekvisiten tillägnelseuppsåt, skada och vinning, fara i bevis-

hänseende, ägnat att framkalla fruktan till person eller egendom och olika typer av normativa 

rekvisit t.ex. otillbörlighet.71 I allmänhet tycks det dock krävas att konkreta omständigheter 

ska preciseras: I doktrin verkar man vara överens om att t.ex. en gärningsbeskrivning inte 

skulle kunna ligga till grund för en fällande dom om det i den endast angavs att den tilltalade 

tillfogat en annan person skada vid viss tidpunkt och på viss plats, rekvisiten måste vara 

konkretiserad till det enskilda fallet.72 Det framstår som att det ställs skilda krav på konkreti-

sering vid skilda typer av rekvisit.  

Ett syfte bakom preciseringen är att den brottsliga gärningen ska individualiseras.73 Det 

kan nog till viss del förhålla sig så att om gärningsbeskrivningen som helhet individualiserar 

gärningen i tillräcklig grad, minskar kraven på att de enskilda rekvisiten ska konkretiseras i 

faktiska omständigheter. En liknelse kan göras för att illustrera detta: Om man har till uppgift 

att, med hjälp av en beskrivning, hitta en person i en folkmassa som består av hundra perso-

ner och det i beskrivningen finns en uppgift om ett väldigt individualiserande drag hos per-

sonen, t.ex. att han eller hon alltid går runt i en vikingahjälm, blir uppgiften enkel och övriga 

individualiserande uppgifters betydelse, t.ex. hår- och ögonfärg, minskar.74 På samma sätt kan 

det tänkas förhålla sig med kravet på individualisering av gärningar. Kravet på precision följer 

dock inte endast av individualiseringsbehov, och preciseringskravet kan därför endast delvis 

minska p.g.a. minskat individualiseringsbehov.  

                                                 
69 Fitger m.fl. 2014 (Zeteo) kommentaren till 30 kap. 3 §. 
70 Lindblom s. 183 f.  
71 Victor 2002 s. 230.  
72 Victor 2002 s. 229, Ekelöf m.fl. 2011 s. 177 och Diesen s. 506. 
73 Victor 2002 s. 229 och Ekelöf m.fl. 2011 s. 177. 
74 Se för liknande Victor 2002 s. 239.  
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Vilka krav som ställs på preciseringen av konkreta omständigheter måste av utredningsskäl, 

med hänsyn till behovet av en effektiv straffrättskipning, vara olika beroende på åklagarens 

förutsättningar. En exakt i samtliga fall gällande gräns skulle omöjliggöra möjligheten till att 

uppnå fällande domar vid vissa typer av brottstyper och enskilda fall där utrednings-

svårigheterna är påtagliga. Alternativt skulle en sådan gräns i relation till andra brott och 

enskilda fall sättas för lågt och därmed motverka den enskildes rätt till försvar. I allmänhet 

borde först och främst kraven vad gäller olika brott ställas olika högt med hänsyn till att vissa 

brott i regel är mer svårutredda. Även i de enskilda fallen bör kraven på precision kunna 

variera, Victor nämner t.ex. att det i vissa misshandelsfall är svårt att exakt utreda hur en 

kroppskada uppstått; detta borde inte omöjliggöra att någon döms för misshandel när gär-

ningen som helhet är ställd utom allt rimligt tvivel.75 För gärningsbeskrivningens del måste 

detta innebära att det i dessa fall blir accepterat att endast uppge det aktuella rekvisitet i gär-

ningsbeskrivningen i denna del, t.ex. i misshandelsfallet att skada tillfogats, utan någon kon-

kretisering.76 Diesen nämner ett liknande exempel och menar att det i ett mordfall kan vara 

svårt att ta reda på dödsorsaken om en kropp är styckad eller bränd, och att en mer opreci-

serad gärningsbeskrivning får godtas i de fall en utredning inte låter sig göras. Diesen poäng-

terar i sammanhanget, att om gärningsbeskrivningen blir vag i en del, måste vaga invänd-

ningar från försvaret tillåtas i den delen. Enligt den bevisrättsliga principen att ett bevistema 

ska bestå av konkreta och inte abstrakta, bevistemata följer dock, enligt Diesen, att högsta 

konkretion ska eftersträvas.77  

Vid åtal som gäller återkommande våld och övergrepp inom familjen tillåts i allmänhet 

mer diffusa gärningsbeskrivningar.78 Detta borde såklart inte innebära att det inte behöver 

preciseras hur t.ex. en skada uppstått när detta genom utredning är fastställt med tillfreds-

ställande säkerhet. Gärningsbeskrivningen bör heller inte utformas så att det kan uttolkas 

alternativa handlingssätt, finner åklagaren att en gärning kan ha gått till på två olika sätt bör 

två alternativa gärningsbeskrivningar upprättas.79 Det framstår alltså som att inte ens de sta-

tiska kraven alltid är särskilt statiska, utan istället varierar de beroende på möjligheterna för 

precision.  

  

                                                 
75 Victor 2002 s. 240.  
76 Om det istället är känt på vilket sätt skadan tillfogats bör i allmänhet gärningsbeskrivningen utformas i stil 
med att ”Y har genom att med knytnävsslag slå X i huvudet tillfogat honom skada”. 
77 Diesen s. 507 ff. 
78 Se för liknande Nordh s. 30. 
79 Diesen s. 507, se även a.s. not 13. 
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2.3.6.3  Precisering av uppsåt 

När det kommer till åberopande av omständigheten att ett handlande skett uppsåtligen i 

gärningsbeskrivningen, framstår det som att kraven i praktiken skiljer sig från de krav som 

ställs enligt 30 kap. 3 § (att domstolen inte får lägga någon omständighet till grund för sin 

dom som inte åberopats i gärningsbeskrivningen).80 Som ovan nämnts behöver i allmänhet 

uppsåt inte åberopas i gärningsbeskrivningen, så länge aktuellt straffstadgande inte kräver 

kvalificerat uppsåt eller innehåller ett överskjutande uppsåtsrekvisit.81 Istället tolkas uppsåtet 

in som en åberopad omständighet, under förutsättning att åklagaren angivit ett uppsåtligt 

brott i stämningsansökningens brottsrubricering eller angett lagrum för ett uppsåtligt brott. 

Det faktum att uppsåt, om inte annat anges, är en brottsförutsättning vid all brottslighet 

enligt 1 kap. 2 § BrB, borde också gå att använda som tolkningsdata. Det anses dock att det, 

med hänsyn till att den tilltalade ska få en bättre uppfattning om vad åtalet gäller, är positivt 

om uppsåt anges i gärningsbeskrivningen.82 Frågan är dock om det i detta läge går att beskriva 

rättsläget som att det finns något egentligt krav på att uppsåt ska anges just i gärningsbeskriv-

ningen när detta inte krävs vid rättstillämpningen. Om detta skulle vara fallet – att det inte 

går att beskriva rättsläget som att det finns ett krav på åberopade av uppsåt i gärningsbe-

skrivningen – skulle det kunna hävdas att ett angivande av uppsåt skulle utgöra en onödig 

precisering. Samtidigt skulle det, med hänsyn till 30 kap. 3 §, vara otillfredsställande att be-

trakta åberopandet av ett nödvändigt rekvisit i gärningsbeskrivningen som en onödig preci-

sering. Frågan kan dock anses som till viss del onödig i och med att ett överskottspåstående 

behöver bedömas som obevisat för att vara av relevans: Om uppsåt inte kan bevisas kan 

åtalet ändå inte bifallas.  

I de fall uppsåt väl åberopas uttryckligen, behöver de omständigheter som uppsåtet grun-

das i inte åberopas.83 Lindskog uttrycker dock att det subjektiva rekvisitet borde dekon-

strueras och konstrueras i högre utsträckning än som sker idag.84 Utifrån att det framstår som 

att domstolarna inte alltid kräver att ens uppsåt åberopas, framstår det som att det inte kan 

påstås att det existerar något krav på att ange vad uppsåtet består i. Om åklagaren genom sin 

utredning har lyckats fastställa vad uppsåtet i ett enskilt fall bestått i, framstår det dock som 

                                                 
80 Diesen s. 505, Ekelöf m.fl. 2011 s. 177 med not 6 och Lindblom s. 218. 
81 NJA 1953 s. 288. Angående kvalificerat uppsåt se Asp m.fl., 2013 s. 287 och angående överskjutande uppsåt 
se a.a.s. 361 f. 
82 Diesen s. 505. Jfr Lindblom s. 238 f. som tycks inta ställningen att uppsåt absolut borde åberopas. 
83 Victor 2002 s. 234. Med terminologin från NJA 2004 s. 176 kan uppsåtsformerna delas in i avsiktsuppsåt, 
insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt. Se angående ämnet bl.a. Asp m.fl. 2013 s. 284 ff. 
84 Frågan har dock tagits upp av Lindblom s. 230 ff. och s. 238 som tycks anse att en precisering bör ske så 
länge det inte rör sig om direkt uppsåt. 
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ändamålsenligt, med hänsyn till den tilltalades rätt till försvar, att en precisering sker på denna 

punkt.  

 

2.3.6.4  Precisering av oaktsamhet 

Vad gäller åberopande av oaktsamheten menar Nordh att det inte är ovanligt att åklagare 

nöjer sig med att i gärningsbeskrivningen endast ange att den tilltalade begått en gärning av 

oaktsamhet, utan att utveckla vad oaktsamheten bestått i; särskilt är så fallet om oaktsamhet 

läggs till som ett andrahandsyrkande. Nordh anser dock att det i de fall omedveten oaktsam-

het görs gällande borde specificeras vad som konstituerar oaktsamheten.85 Ekelöf anser, när 

det gäller vårdslöshet i trafik, att det alltid borde preciseras vad vårdslösheten består i och 

gör gällande att t.ex. ett påstående om för hög hastighet inte är tillräckligt, utan det borde 

även anges varför hastigheten varit för hög.86 Denna uppfattning tycks dock inte Fitger dela, 

utan enligt honom bör endast ett angivande om att hastigheten varit för hög vara tillräckligt.87 

Att det i mål angående vårdslöshet i trafik inte räcker att endast ange att föraren av ett motor-

fordon brustit i den omsorg och varsamhet som betingats av omständigheterna, utan att 

närmare konkretisera vad oaktsamheten bestått i, framgår av NJA 1948 s. 584. Däremot an-

sågs i NJA 1993 s. 134 en gärningsbeskrivning tillräckligt specificerad när det inte närmare 

angetts vad oaktsamheten bestått i än en angivelse om att den tilltalade varit oaktsam när han 

inte lämnat företräde vid väjningsplikt. 

Victor förespråkar att det vid åtal för oaktsam häleriförseelse inte krävs att det subjektiva 

rekvisitet konkretiseras, utan att det bör räcka att återge lydelsen i lagtexten, d.v.s. att den 

tilltalade ”hade skälig anledning att anta att brott förelåg”.88 Detta är i och för sig mer preci-

serat än ett kortfattat konstaterande om att gärningen skett av oaktsamhet, men samtidigt 

inte någon konkretisering utöver ett exakt angivande av rekvisitet. Det framstår som rimligt 

att låta kravet på precision variera beroende på vilket oaktsamhetsrekvisit som är aktuellt, 

med hänsyn till rekvisiten innehåller olika mått av information.  

 

                                                 
85 Nordh s. 35 f.  
86 Ekelöf m.fl. 2011 s. 177 f. 
87 Fitger m.fl. 2014 (Zeteo) kommentaren till 30 kap. 3 §. 
88 Victor 2002 s. 235. Häleriförseelse 9 kap. 7 § BrB.  
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2.3.6.5 Precisering av straffvärdehöjande omständigheter och omständigheter som ligger till grund för 

gradindelning av brott 

Som utgångspunkt får rätten ex officio beakta försvårande omständigheter som leder till 

högre straffvärde.89 Men när försvårande omständigheter leder till att ett brott är att bedöma 

som grovt kompliceras rättsläget. I NJA 2003 s. 486 togs frågan upp, om domstolen vid 

bedömandet av om ett våldtäktsbrott är att bedömas som grovt kan beakta försvårande om-

ständigheter som inte åberopats av den tilltalades motparter.  I målet uttalar HD att det i och 

för sig inte är nödvändigt att åberopa de omständigheter som läggs till grund för att bedöma 

ett brott som grovt; en slutsats som de når med hänsyn till bl.a. systematiken i BrB och 

specialstraffrättsliga lagar. HD tar upp att vissa ansvarsbestämmelser saknar gradindelning, 

att frånvaro av förmildrande omständigheter inte behöver åberopas och att vissa ansvarsbe-

stämmelser har väldigt vid straffskala. HD tillägger att bedömningen om ett brott ska anses 

som grovt ska göras utifrån alla relevanta omständigheter som talar för eller emot detta samt 

att försvårande omständigheter annars inte behöver åberopas. Med hänsyn till detta uttalar 

HD att ”[ä]ven om det alltså inte gäller något absolut krav på att gärningsbeskrivningen skall 

innehålla de omständigheter som väsentligen åberopas till stöd för ett brott ska bedömas 

som grovt, framstår det som ändamålsenligt att så sker”. Denna slutsats sker med hänsyn till 

den kontradiktoriska principen, vilken enligt HD i sammanhanget innebär att för den tillta-

lade överraskande moment inte ska ges betydelse vid bedömningen av om brottet är grovt. 

Även europarätten har enligt HD betydelse för en slutsats i denna riktning; ett beaktande av 

försvårande omständigheter som ej åberopats kan strida mot rätten till en rättvis rättegång 

enligt art. 6 i Europakonventionen. Men problemet kan, enligt HD, läkas då åberopanden av 

påståendena inte är absolut nödvändiga för den tilltalades rätt till försvar utan de kan fram-

komma på annat sätt under processen. HD finner att hovrätten borde ha avhjälpt detta 

genom materiell processledning.  

Nordh uttrycker, med hänvisning till rättsfallet, att åklagaren inte i gärningsbeskrivningen 

behöver ange de omständigheter som är av betydelse för frågan om gradindelning så länge 

de inte är av direkt relevans för att karaktärisera gärningen som brottslig. Denna åsikt tycks 

gå hand i hand med att han inte anser olika gradindelningar av brott utgöra olika brott. Det 

är enligt honom rättens uppgift att föra de saker till ljuset som kan komma att läggas till 

grund för domen i denna del.90 Lindell ställer sig emot detta och anser att det rör sig om olika 

brott och han ifrågasätter varför HD inte ställer ett villkorslöst krav på att omständigheter 

                                                 
89 NJA 2003 s. 486 och prop. 1987/88:120 s. 84. 
90 Nordh s. 37 f. 
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som är av betydelse för att beakta ett brott som grovt ska tas med i gärningsbeskrivningen.91 

Lindells inställning går i linje med doktrin från tiden innan rättsfallet. Ekelöf och Heuman 

har uttalat att försvårande omständigheter som leder till att ett brott bedöms som grovt måste 

åberopas.92 Victor har påpekat, även detta innan rättsfallet, att de omständigheter som leder 

till högre straffvärde inte helt överensstämmer med de omständigheter som påverkar grad-

indelningen. Han menar dock att det både vid bedömning av straffvärde och av gradindel-

ning av brott rör sig om helhetsbedömningar utifrån omständigheterna vid brottet och att 

det vid båda bedömningarna blir svårt för åklagaren att redogöra för alla relevanta omstän-

digheter, vilket enligt hans mening talar emot ett krav på att gärningsbeskrivningar ska inne-

hålla omständigheter som är av betydelse för frågan om gradindelning.93  

Diskussionen är mångfacetterad och deltagarna väger in flera olika variabler. Att anse ett 

grovt brott vara ett annat brott än det av normalgraden och ett normalgradsbrott som ett 

annat än ringa brott, framstår som det mest rimliga synsättet. Detta därför att de omständig-

heter som kan användas för att röra sig inom straffskalan för en gradindelning inte helt och 

hållet är de samma som kan användas för att röra sig mellan olika gradindelningar.94 Det 

framstår som fullt rimligt att, som Lindell förespråkar, begära att den omständigheten att en 

misshandel utförts med ett järnrör, och därmed utgör en grov misshandel, åberopas i en 

gärningsbeskrivning.95 Å andra sidan kan det, i enlighet med Victors förespråkande, inte krä-

vas att samtliga omständigheter, som talar för att brottsligheten ska hänföras till en grövre 

gradindelning, tas med i gärningsbeskrivningen. Man kan kanske här tala om dels framträ-

dande och dels otydliga rekvisit för de grova brotten. Att en misshandel skett med ett järnrör 

utgör i så fall en omständighet som har ett tydligt samband med ett rekvisit för det grova 

brottet, varför det är naturligt att den omständigheten åberopas. Om det däremot, i t.ex. ett 

fall som ligger vid gränsen mellan ett brott av normalgraden och ett grovt brott, är flera 

omständigheter som tillsammans leder till att brottet är att bedöma som grovt, men vilka inte 

har någon stark koppling till ett tydligt gradindelningsavgörande rekvisit, bör det kanske inte 

krävas att de åberopas. Det största problemet är, som jag ser det, att vid en vanlig bedömning 

av vad som åberopas finns det vissa tydligt angivna rekvisit vilka ska motsvaras av omstän-

digheter i gärningsbeskrivningen. De omständigheter som får ett brott att klassas som grovt 

är oftast inte lika tydliga och fler till antalet. 

                                                 
91 Lindell m.fl. s. 188 f.  
92 Ekelöf & Boman 1996 s. 130 not 138 och Heuman 1982 s. 366. 
93 Victor 2002 s. 255 ff. Se även Victor 2006–07 s. 757, prop. 1987/88:120 s. 79 och Ulväng s. 162 f.  
94 Victor 2002 s. 255 ff. och Ulväng s. 162 f.  
95 Lindell m.fl. s. 189.  
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Utifrån rättsfallet kan frågan om statiska krav och dynamiska krav på gärningsbeskrivningen 

tas upp till diskussion.96 Det framgår att det utifrån förutsättningar i målet inte ställdes upp 

något statiskt krav på att gärningsbeskrivningen skulle innehålla gradindelningspåverkande 

omständigheter. Istället skulle det ha räckt om dessa omständigheter hade berörts på ett till-

räckligt sätt under processen, och det framstår som att det var de dynamiska kraven som be-

gränsade möjligheten att döma för brott. De dynamiska kraven ställer krav på hela processen, 

samtidigt som de statiska kraven i högre grad är inriktade på innehållet i gärningsbeskriv-

ningen. Därför borde i allmänhet de dynamiska kraven i allmänhet ställa krav på en högre 

nivå. Ett åtal kan inte bifallas om endast en gärningsbeskrivning utgör underlaget. Den tillta-

lades rätt till försvar påverkas dels av vilka krav som ställs på gärningsbeskrivningen men 

framförallt vilka krav som ställs på processen i helhet.  Om materiell processledning hade 

använts för att lyfta fram omständigheterna hade gränsen enligt de dynamiska kraven sänkts 

och åtalet hade kunnat bifallas.  

Ett förslag på betraktelsesätt är att det i järnrörsfallet finnas ett statiskt krav, att gärnings-

beskrivningen objektivt sett borde innehålla en sådan omständighet. Eventuell frånvaro av 

denna omständighet skulle eventuellt kunna läkas genom tolkning; denna möjlighet är bero-

ende av hur processen artar sig och därmed hur de dynamiska kraven i slutändan ställs.   

 

2.3.7  Möjligheterna till materiell processledning 

I de fall gärningsbeskrivningen uppfattas som innehållande oklarheter, är det rättens uppgift 

att utreda dessa genom materiell processledning.97 Om gärningsbeskrivningen innehåller en 

större brist, t.ex. att omständigheter motsvarande ett rekvisit saknas, framhålls det i doktrin 

att det är mer fördelaktigt om domstolen genom materiell processledning får åklagaren att 

ändra eller justera gärningsbeskrivningen, än om den själv utifrån övrigt processmaterial tol-

kar in och fyller ut denna brist.98 Denna huvudregel har dock vissa undantag, som ovan 

nämnts bör t.ex. domstolen kunna tolka in omständigheten att gärningen skett med uppsåt, 

när åklagaren angett ett uppsåtligt brott och angett lagrummet till samma brott i stämnings-

ansökan.99 I de fall den materiella processledningen leder till ändring eller justering av gär-

ningsbeskrivningen övergår domstolen till att pröva åtalet enbart enligt den nya lydelsen, och 

åtalet borde därigenom bli mer tydligt för den tilltalade. Möjligheterna till försvar måste dock 

                                                 
96 NJA 2003 s. 486. 
97 46 kap. 4 § RB. Nordh s. 39. 
98 Nordh s. 43 ff., Victor 2002 s. 226 och Fitger m.fl. 2014 (Zeteo) kommentaren till 30 kap. 3 §.  
99 Nordh s. 43, Fitger och Fitger m.fl. 2014 (Zeteo), kommentaren till 30 kap 3 §. Jfr Ekelöf m.fl. 2011 s. 177. 
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anses påverkas i takt med hur långt in i processen ändring eller justering sker, i och med att 

den tilltalades möjligheter att förbereda sitt försvar försämras.100 Det borde också vara möjligt 

för åklagaren att genom en ändring eller justering av gärningsbeskrivningen skapa ett över-

skottspåstående, genom att föra in för mycket information. 

Utan att det leder till någon ändring eller justering kan domstolen med frågor och påpe-

kanden få fram en tillfredsställande nivå av precision utifrån vad som framkommer under 

processen. Precisionsnivån bedöms då utifrån gärningsbeskrivningen men denna kan tolkas 

utifrån övrig information angående gärningen. En viss försiktighet är dock påkallad enligt 

doktrin; domstolen får inte verka partisk och processen får inte övergå från att vara ackusa-

torisk till att bli för inkvisitorisk.101 Av departementschefens uttalanden i samband med änd-

ringarna av 46 kap. 4 § RB framgår det att det förebringar mindre betänkligheter när pro-

cessledning leder till den tilltalades förmån än när processledningen gynnar åklagare. Dock 

framhöll departementschefen att det, med hänsyn till rättens ansvar för att brottmål blir till-

räckligt utredda, inte kan undvikas att rätten tar initiativ till frågor, angående oklarheter i 

åtalet, när det inte på förhand säkert kan bedömas vilken part som kommer att dra förmån 

därav.102  

När materiell processledning inte leder till någon ändring eller justering av talan, utan 

endast leder till förtydliganden från åklagarens sida, bidrar detta till massan av information i 

processen. Det är med hjälp av denna informationsmassa satt i relation till gärningsbeskriv-

ningen som domstolen tolkar fram den åtalade gärningen. Därför är det lämpligt att här gå 

vidare med att titta på domstolens möjligheter till tolkning av gärningsbeskrivningen.  

 

2.3.8  Dynamiska krav på gärningsbeskrivningen 

2.3.8.1 Tolkning i allmänhet 

Gärningsbeskrivningen är, som nämnts ovan, avsedd att vara begränsat utformad. Den när-

mare innebörden av åtalet får under processen preciseras genom andra processhandlingar; 

framförallt åklagarens sakframställning tjänar till att förtydliga vad åklagaren i detalj gör gäl-

lande i målet.103 Utgångspunkten är dock att gärningsbeskrivningen sätter ramen för proces-

sen (i enlighet 30 kap. 3 §). Det är dock möjligt för domstolen att i viss utsträckning tolka in 

omständigheter i gärningsbeskrivningen. Som nämnts är detta vanligt när åklagaren inte 

                                                 
100 Diesen s. 509. 
101 Victor 2002 s. 224. Jfr Nordh s. 40.  
102 Prop. 1986/87:89 s. 109. 
103 Victor 2002 s. 223 f. 
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anger någon subjektiv omständighet i gärningsbeskrivningen, men en sådan ändå framgår av 

stämningsansökan.104, 105 Vilka möjligheter domstolen har när det kommer till att tolka in 

omständigheter i gärningsbeskrivningen har berörts i ett avgörande från HD från 2014,106 

där ett väsentligt rekvisit tolkas in i gärningsbeskrivningen.  

Målet gällde ett resningsärende. Den sökande, R.G., hade dömts i tingsrätten för brott 

mot en lokal trafikföreskrift. Enligt denna gällde ett genomfartsförbud på en väg för lastbilar 

med en bruttovikt överstigande 3 500 kg. Grunden för ansökan om resning var i huvudsak 

att åklagaren i sin gärningsbeskrivning inte åberopat rekvisitet att vägen använts för genom-

fart samt att åklagaren i brottsrubriceringen inte angett genomfartsförbud utan endast s.k. 

överlastförseelse. Efter att hovrätten avslagit resningsansökan överklagades beslutet till HD. 

HD påpekade att domstolen ”i tidigare rättsfall framhållit att den tilltalade kan fällas till an-

svar endast om gärningsbeskrivningen svarar mot rekvisiten enligt den aktuella straffbestäm-

melsen”.107 Det framhålls dock av HD att gärningsbeskrivningen ”i viss mån får tolkas ge-

nom att den läses i belysning mot det eller de brott som åklagaren påstår att den tilltalade har 

begått och det eller de lagrum som åberopas” utan att detta strider mot 30 kap. 3 § RB. 

Tolkning får, enligt HD, dock bara ske i sådan utsträckning att detta inte innebär att en dom 

baseras på något moment som är överraskande för den tilltalade, som han eller hon inte haft 

möjlighet att försvara sig emot. Det var enligt HD i det aktuella fallet möjligt att tolka gär-

ningsbeskrivningen så, att det genom påståendet att den tilltalade brutit mot ett förbud att 

föra ett fordon som väger över 3 500 kg på den aktuella vägsträckan, underförstått fanns ett 

påstående om att det skett genom genomfartstrafik, då gärningen annars inte skulle ha varit 

olaglig. Denna tolkning var, enligt HD, godtagbar ur rättssäkerhetssynpunkt om R.G. haft 

möjlighet att försvara sig mot det intolkade gärningsmomentet. Detta ansågs vara fallet då 

bestridandet av åtalet i tingsrätten uteslutande varit inriktat på frågan om färden avsett 

genomfartstrafik.  

Av rättsfallet tycks den utslagsgivande faktorn, för hur mycket domstolen kan reparera en 

gärningsbeskrivning, vara att detta inte leder till att den tilltalade blir överraskad av att domen 

                                                 
104 Ovan i avsnitt 2.3.6.3 och 2.3.6.4 diskuteras huruvida ett krav föreligger på åberopande av subjektiva rekvisit 
utifrån de statiska kraven. Här diskuteras istället de dynamiska kraven och det bör utifrån praxis rörande frågan 
stå klart att en gärningsbeskrivning, i de flesta fall, kan uppfylla de dynamiska kraven trots att den sakar åbero-
pande av omständigheten uppsåt och medveten oaktsamhet 
105 Nordh s. 43, Fitger m.fl. 2014 (Zeteo) kommentaren till 30 kap 3 §. Jfr Ekelöf m.fl. 2011 s. 177. 
106 NJA 2014 s. 664. Jfr Nordh s. 43 som uttrycker uppfattningen att ”även om ett sådant påpekande inte görs 
[att gärningsbeskrivningen saknar ett brottsrekvisit], eller om påpekandet inte föranleder någon justering från 
åklagaren, har rätten att tolkningsvis pröva om gärningsbeskrivningen omfattar rekvisitet.” 
107 De tidigare rättsfall som det hänvisas till är NJA 2003 s. 486 och NJA 2013 s. 7. 
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baserats på en omständighet som inte tagits med i gärningsbeskrivningen.108 Med andra ord 

rör det sig, som HD nämner, om den tilltalades rätt till försvar, vilken härleds ur den kont-

radiktoriska rättskipningens princip. Ett avsteg från detta krav – att den tilltalade inte ska bli 

överraskad av vad domen grundar sig på – strider mot art. 6.3 Europakonventionen.109 

Heuman framhåller att domstolen måste vara uppmärksam även när den gör en försiktig 

extensiv tolkning av gärningsbeskrivningen. Detta därför att även en liten justering kan 

komma att få nya rättsfrågor och bevisfrågor att aktualiseras, varför domstolen måste se till 

så att försvaret inte vilseleds av gärningsbeskrivningen.110 

HD:s avgörande från 2014 kan jämföras med ett äldre avgörande angående möjligheten 

för domstolen att döma för en gärning när ett rekvisitmoment inte tagits med i gärningsbe-

skrivningen, utan endast tagits upp sakframställningsvis. Målet, NJA 1974 s. 454, rörde frågan 

om åklagarens sakframställan i hovrätten kunde anses innebära en justering av åtalet (inne-

bärande att åtalet mot den tilltalade, en värnpliktig, inte endast skulle avse olydnadsbrott utan 

alternativt även tjänstefel). HD uttalade angående möjligheten att döma för tjänstefel att ”en 

förutsättning för att HovR:n det oaktat [att gärningen inte omfattades av gärningsbeskriv-

ningen] skulle ägt befogenhet att pröva huruvida N i angivna hänseende gjort sig skyldig till 

brott har varit, att åklagaren åberopat N:s nämnda förklaring till stöd för åtalet och sålunda 

vidtagit sådan justering av åtalet som avses i 45 kap. 5 § 3 st. RB.” En justering ansågs inte 

gjord med hänsyn till att åklagaren inte varit tillräckligt tydlig i sin avsikt att justera åtalet. I 

jämförelse med hur HD hanterar frågan i NJA 2014 s. 664, om avsaknaden av ett rekvisit i 

gärningsbeskrivningen, märks det att HD i det tidigare fallet, efter att ha konstaterat att en 

justering inte skett, inte går vidare och prövar om omständigheten kan tolkas in i gärnings-

beskrivningen. Utifrån hur rättsläget ser ut idag anser jag att det fanns utrymme för sådana 

överväganden då det framgår att åklagaren tog upp påståendet i sin sakframställning i hov-

rätten och den tilltalade därmed givits möjlighet att försvara sig mot detta påstående under 

hovrättsförhandlingen. Mot bakgrund av hur bristen i gärningsbeskrivningen hanteras i de 

olika målen framstår NJA 2014 s. 664 som en utveckling av gällande rätt vad gäller möjlig-

heten för domstol att tolka gärningsbeskrivningen extensivt.    

I sammanhanget är också hovrättsavgörandet RH 1987:82 av intresse, då det rör domstols 

möjligheter till extensiv tolkning av gärningsbeskrivningen. Åklagaren hade vid åtal för för-

                                                 
108 Heuman 2009 s. 115 f. tycks vara av samma uppfattning och anger att en domstol inte kan göra en extensiv 
tolkning som inte täcks av ett detaljerat ansvarspåstående om detta leder till att den tilltalade inte har möjlighet 
att förstå hur han eller hon ska försvara sig. 
109 NJA 2003 s. 486, Heuman 2009 s. 111. 
110 Heuman 2009 s. 117.  
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seelse mot vägtrafikskattelagen underlåtit att i gärningsbeskrivningen ta med gärningsmo-

mentet att den tilltalade var ägare till bilen. Med hänvisning till att uppgiften funnits med i 

strafföreläggandet som utfärdats före åtalet och att åklagaren vid tingsrätten angivit ett lag-

rum som innehöll rekvisitet, utfylldes gärningsbeskrivningen tolkningsvis av domstolen in-

nebärande att åklagaren ansågs ha gjort förhållandet gällande.  

Sammanfattningsvis kan det anges att domstolen i NJA 2014 s. 664 när den har haft att 

bedöma hur stora tolkningsmöjligheter som funnits i det aktuella fallet, har tagit hänsyn till 

vilket brott som angivits i stämningsansökan samt utifrån hur den tilltalade utfört sitt försvar 

under processen bedömt om den tilltalade kan ha anses haft tillräckliga möjligheter att förstå 

åtalet. I RH 1987:82 har domstolen vid samma bedömning tagit hänsyn till påståenden som 

lämnats från åklagaren till den tilltalade i ett tidigare skede, genom strafföreläggande, och till 

vilket lagrum som angivits i stämningsansökan.  

 

2.3.8.2 Möjligheten att döma för en oaktsam gärning när endast uppsåt åberopats och möjligheten att döma 

för uppsåt när endast oaktsamhet åberopats. 

Avgöranden angående utrymmet att döma för oaktsamhet när endast uppsåt åberopats och 

vice versa, är egentligen inte av direkt relevans för frågan om vad som kan utgöra en onödig 

precisering. Om domstolen genom tolkning finner att det föreligger ett åberopande om upp-

såt såväl som om oaktsamhet, blir dessa åberopanden alternativa. Att påstå att ett åberopande 

av korrekt subjektiv omständighet skulle innebära en onödig precisering i dessa fall, framstår 

minst sagt som långsökt. Möjligheterna för domstolen att förfara på detta sätt är trots allt ett 

bra exempel på hur omfattande möjligheter domstolen har att tolka in moment i gärnings-

beskrivningen, varför det tas upp här. 

Utrymmet för att döma för oaktsam medhjälp när åtalet avsett uppsåtlig medhjälp be-

dömdes i NJA 2008 s. 1066. Den tilltalade var åtalad för medhjälp till grovt bokföringsbrott, 

vilket är ett uppsåtligt brott, men dömdes i tingsrätten för att av oaktsamhet ha främjat att 

de medåtalades årsredovisningar blivit felaktiga, då han underlåtit att göra en noggrannare 

granskning. Frågan i HD rörde huruvida hovrätten borde ha beviljat prövningstillstånd i frå-

gan. Med hänvisning till NJA 1978 s. 291 uttalade HD att ”[f]rågan huruvida bestämmelsen 

i 30 kap. 3 § RB hindrar att en domstol dömer för oaktsamhetsbrott när åtalet gäller motsva-

rande uppsåtliga gärning och inte i gärningsbeskrivningen eller på annat giltigt sätt angetts 

avse även ett oaktsamt förfarande kan […] inte lösas generellt utan får bedömas beträffande 

varje slags brottslighet för sig och beroende av hur i det särskilda fallet gärningsbeskrivningen 

närmare utformats.” HD uttalade vidare att bedömningen av vilket subjektivt rekvisit som 
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åklagaren åberopat först och främst utgår ifrån vad åklagaren uttryckligen angett, och att en 

tolkning av gärningsbeskrivningen kan ske först i andra hand. HD angav vidare att en tolk-

ning måste ske med försiktighet med hänsyn till den tilltalades rätt till försvar, och hänvisade 

till Europadomstolens praxis angående rätten till försvar enligt art. 6.3 Europakonvent-

ionen.111 HD konstaterade att åklagaren endast påstått insiktsuppsåt och att tingsrätten trots 

detta lagt skuldformen omedveten oaktsamhet till grund för sin dom. Ett påstående om oakt-

samhet kunde, enligt HD, inte inläsas från gärningsbeskrivningen och hade inte heller gjorts 

gällande av åklagaren under målets behandling i tingsrätten. Med hänvisning till den tilltalades 

möjligheter att utforma sitt försvar fann HD att prövningstillstånd borde ha meddelats av 

hovrätten, vilket talar för att den av tingsrätten gjorda tolkningen inte var lämplig. Avgöran-

det går i linje med Nordhs inställning i frågan; att ett åberopande av uppsåt kan tänkas inne-

fatta även ett påstående om medveten oaktsamhet, men inte omedveten.112  

Victor är däremot av uppfattningen att domstolen kan döma för omedveten oaktsamhet 

när endast uppsåt anges i gärningsbeskrivningen.113 I NJA 1978 s. 291 ansågs ett åberopande 

av uppsåt vid häleri skett även innefatta påstående om oaktsam häleriförseelse. Det framgår 

dock inte av domskälen ifall det rörde sig om omedveten eller medveten oaktsamhet. Fastän 

frågan inte gällde omedveten oaktsamhet, utan istället grov oaktsamhet, fann man i NJA 

1987 s. 194 ett åtal angående skattebedrägeri inte kunde anses innefatta åtal för vårdslös 

skatteuppgift. HD anmärkte dock i domskälen att det förutom den subjektiva skillnaden 

mellan brotten även föreligger vissa skillnader vad gäller de objektiva rekvisiten.  

 

 

2.3.9  Ställningstagande i frågan om utgångspunkten för bedömningen bör vara statiska eller 

dynamiska krav på precision 

Jag har ovan påstått att utgångspunkten för vad som utgör en onödig precisering kan utgöras 

av vad som i uppsatsen kallas statiska eller dynamiska krav på gärningsbeskrivningens pre-

cision. Ovan har jag visat att en gärningsbeskrivning, för att vara godtagbar enligt de dyna-

miska kraven, i de flesta fall inte behöver innehålla ett åberopande av uppsåt för att kunna 

leda till bifall för ett åtal för uppsåtligt brott, utan en sådan omständighet kan ofta tolkas in. 

                                                 
111 HD hänvisade särskilt till Europadomstolens dom den 25 mars 1999 i målet Pélissier och Sassi mot 
Frankrike. 
112 Inställningen bygger på att likgiltighetsuppsåt till sin konstruktion innefattar en medveten oaktsamhet. 
Angående detta se Nordh s. 44 f. 
113 Argumentationen bygger på att det vid omedveten oaktsamhet läggs den tilltalade till last omständigheter 
innebärande att han borde ha varit mer uppmärksam eller borde tänkt till mer. Det är dock, enligt Victor 2002 
s. 234 f., inte dessa gärningar som läggs den tilltalade till last. 
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Även oaktsamhet tycks i flera fall kunna tolkas in i den åtalade gärningen trots att en sådan 

omständighet inte tagits med i gärningsbeskrivningen. Framförallt genom rättsfallet NJA 

2014 s. 664 har det även visats att det enligt de dynamiska kraven inte alltid krävs att vissa 

objektiva rekvisit tas med i gärningsbeskrivningen. Något som talar för att använda de dyna-

miska kraven som utgångspunkt vid bedömningen av vad som är en onödig precisering är 

att det finns god möjlighet att konstatera var dessa gränser går i ett konkret fall. Om ett åtal 

som lett till bifall granskas, kan det enkelt konstateras att om gärningsbeskrivningen hade 

innehållit något ytterligare moment, hade det varit att anse som en onödig precisering (under 

förutsättning att det rör en brottsförutsättning). Med denna utgångspunkt behöver domsto-

len vid bedömningen av om en onödig precisering föreligger endast ställa frågan ”hade vi 

kunnat bifalla åtalet även om den aktuella preciseringen i gärningsbeskrivningen inte fö-

relåg?”. Mot att använda de dynamiska kraven som utgångspunkt talar att ett sådant synsätt 

skulle innebära att det i vissa fall skulle kunna anses onödigt att ta upp rekvisitomständigheter 

i gärningsbeskrivningen, vilket måste anses stå i strid med 30 kap 3 §. Med denna utgångs-

punkt skulle ett angivande av rekvisitet – att syftet med resan var genomfart – i ett mål mot-

svarande NJA 2014 s. 664, anses som en onödig precisering. Även åberopande av rekvisitet 

att den tilltalade var ägare till bilen skulle i ett mål motsvarande RH 1987:82 innebära en 

onödig precisering.  Det är svårt att påstå att detta på något sätt skulle gynna den tilltalades 

rätt till försvar.  

Istället framstår det som mest lämpligt att de statiska kraven agerar utgångspunkt för be-

dömningen. Ändamålsskäl talar till viss del för denna utgångspunkt, gärningsbeskrivningar 

med ett högre mått av precision leder till att den tilltalade får längre tid till att förbereda sitt 

försvar och därmed får bättre möjligheter i allmänhet. Denna utgångspunkt bör också leda 

till att onödiga preciseringar kan identifieras tidigare i processen och därmed kan möjlighet-

erna att avhjälpa felen med hjälp av materiell processledning öka. Vad de statiska kraven 

innebär är inte möjligt att fastställa genom något generellt uttalande, detta då de statiska kra-

ven trots allt framstår som relativt rörliga. En fast utgångspunkt utgörs dock av att bevisfakta 

som tas med i gärningsbeskrivningen i regel ligger utanför dessa krav, det innebär att bevis-

fakta i dessa fall utgör onödig precisering. Hur behovet av precisering bedöms, utifrån de 

statiska kraven, tycks variera beroende på vilket informationsunderlag som åklagaren har till-

gång till, vilket beror på de utredningsmöjligheter som föreligger i det enskilda fallet och 

vilken typ av rekvisit som är aktuella.  Det framstår även som att individualiseringsbehovet i 

viss mån bör bedömas för gärningsbeskrivningen som helhet, varför det blir svårt att för 

varje omständighet ange i vilken utsträckning denna behöver konkretiseras.  
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3  Betydelsen av ett obevisat 
överskottspåstående 

3.1  Inledning 

När det har konstaterats att ett obevisat överskottspåstående föreligger, blir nästa steg att 

bedöma om överskottspåståendet är av betydelse för åtalet. Så är fallet om ett obevisat över-

skottspåstående innebär att ett åtal inte kan bifallas med hänsyn till 30 kap. 3 § RB, då den 

gärning som framkommit genom processen är en annan än gärningen i åtalet. 

HD har i NJA 2013 s. 7 uttalat att det vid bedömningen av betydelsen av ett obevisat 

överskottspåstående ”är av särskild vikt om detta – från objektiva utgångspunkter – har varit 

ägnat att inverka på genomförandet av processen.” Till detta tillades att ”[o]m ett överskotts-

påstående kan te sig som en grund för en stark försvarslinje bör domstolen vid sin prövning 

inte kunna bortse från påståendet.” Vidare uttalar HD i fallet att en ytterligare förutsättning 

för att ett överskottspåstående ska vara av betydelse är att ”överskottspåståendet har ett för-

hållandevis nära samband med de moment i gärningsbeskrivningen som kännetecknar 

gärningen.” Dessa uttalanden kommer att behandlas i detta kapitel.  

 

3.2  Överskottspåståendet ska vara ägnat att inverka på processen 

3.2.1  När ett överskottspåstående är ägnat att inverka på processen 

I det för uppsatsen ständigt relevanta rättsfallet NJA 2013 s. 7, ansågs överskottspåståendet, 

bestående i ett påstående om vem insiderinformation kommit ifrån, vara ägnat att påverka 

processen i sådan grad att åtalet inte kunde bifallas med hänsyn till att påståendet ansågs 

obevisat. HD konstaterade att en tilltalad, p.g.a. ett sådant påstående, kan sakna anledning 

att lägga upp sitt försvar på ett sådant sätt att det också beaktar möjligheten att insiderin-

formationen kan ha kommit från någon annan. HD uttalar sig här i allmänna ordalag och 

bedömer inte hur den tilltalade i det aktuella fallet lagt upp sitt försvar. Detta kan förklaras 

med att bedömningen, både avseende om överskottspåståendet varit ägnat att påverka pro-

cessens genomförande och om överskottspåståendet kan te sig som en stark försvarslinje, 

ska ske utifrån objektiva utgångspunkter. Det faktum att S.B. i HD hade getts möjlighet att 

förbereda sitt försvar ansågs alltså inte spela någon roll för hur överskottspåståendets rele-

vans skulle bedömas. Det framstår som att den objektiva bedömningen ska ske i jämförelse 
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med den aktuella processen och inte med en ”standardprocess”, med hänsyn till att HD 

uttrycker att det ska vara ägnat att inverka på genomförandet av processen. 

I detta uttalande – att överskottspåståendet ska vara ägnat att påverka processen – tilläggs 

att denna omständighet är av särskild vikt för bedömningen. Detta måste förstås som att detta 

första led i bedömningen väger tyngre än det andra led som HD konstruerar (att en förut-

sättning för att anse överskottspåståendet vara av betydelse är att det finns ett förhållandevis 

nära samband mellan överskottspåståendet och de moment i gärningsbeskrivningen som 

kännetecknar gärningen). 

Ett exempel på när ett överskottspåstående inte ansetts vara ägnat att inverka på genom-

förandet av processen återfinns i ett avgörande från Svea hovrätt från 2013.114 I målet hade 

det i gärningsbeskrivningen, i den del av denna som gällde vållande till kroppsskada, angetts 

att en målsägande drabbats av ”kroppsskada i form av en whiplash-skada med smärta och 

värk i nacke, huvud och rygg”. Påståendet att en whiplashskada förekommit blev inte bevisat 

i målet och hovrätten fann att det rörde sig om ett överskottspåstående. Däremot ansågs det 

bevisat att målsäganden drabbats av kroppsskada bestående i smärta och värk i nacke, huvud 

och rygg. Hovrätten fann att detta överskottspåstående inte var ägnat att inverka på genom-

förandet av processen. Jag anser dock att överskottspåståendet måste ha haft möjlighet att 

inverka på genomförandet av processen i viss mån. Det framstår som naturligt att den som 

blir anklagad för vållande till kroppsskada riktar in sitt försvar på det faktum att åklagaren 

angett en skada som inte kan bevisas. Just skadan måste dessutom anses ha ett starkt förhål-

lande med ”de moment i gärningsbeskrivningen som kännetecknar gärningen”. Av denna 

anledning hade jag gärna sett att hovrätten hade utvecklat sitt resonemang. Det kan dock 

anses rimligt att överskottspåståendet inte gavs någon relevans med hänsyn till att viss skada 

ansågs bevisad, en skada som hade likheter med den påstådda whiplashskadan. Den tilltalades 

förvar borde, objektivt sett, ha utformats på ett liknande sätt oberoende av om åklagaren 

tagit med påståendet om whiplashskadan eller endast påstått smärta och värk i nacke, huvud 

och rygg. Med andra ord kan detta kanske beskrivas som att överskottspåståendet inte i till-

räcklig grad förhindrade den tilltalades möjligheter att försvara sig.  

 

3.2.2  Överskottspåståendet ter sig som en grund för en stark försvarslinje 

Enligt NJA 2013 s. 7 bör inte domstolen vid sin prövning av om ett obevisat överskottspå-

stående hindrar att den tilltalade döms enligt åtalet, kunna bortse från detta, om påståendet 

                                                 
114 Svea hovrätts dom den 12 februari 2013 i mål B 6756-12. 
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ter sig som en stark försvarslinje för den tilltalade. Annorlunda uttryckt kan det sägas att om 

ett överskottspåstående ter sig som en grund för en stark försvarslinje är det ägnat att påverka 

genomförandet av processen. Målet utgör ett bra exempel på hur bedömningen av om ett 

överskottspåstående ter sig som en stark försvarslinje kan ske. I målet var den tilltalade åtalad 

för insiderbrott, men gärningsbeskrivningen innehöll överskottspåståendet att den tilltalade 

hade fått insiderinformationen från en utpekad person. I ett sådant fall måste det anses vara 

sannolikt att den tilltalade riktar in sitt försvar på att motbevisa påståendet angående hur 

insiderinformationen erhållits. Om det istället skulle vara möjligt att i dessa fall döma den 

tilltalade för en gärning som innefattade att den tilltalade hade fått informationen från vem 

som helst (vilket skulle innebära att rätten bortsåg från överskottspåståendet), hade det fun-

nits en stor risk för att den tilltalade använt sina resurser felaktigt i processen eller över huvud 

taget inte ansträngt sig för att motbevisa detta p.g.a. bristande förståelse för åtalet. Slutsatsen 

kanske kan dras, att om gärningsbeskrivningen utformas på ett sätt som anger att en person 

har begått ett brott med hjälp av en utpekad person, och den utpekade personens handlande 

utifrån gärningsbeskrivningen framstår som en nödvändig förutsättning för brottets 

fullbordande, borde detta påstående ligga till grund för en stark försvarslinje.  

Ett exempel, där det kan talas om en utpekad person som möjliggör ett brott, är om det i 

ett åtal för köp av sexuell tjänst (enligt 6 kap. 11 § BrB), i gärningsbeskrivningen anges vem 

den tilltalade köpt den sexuella tjänsten av. Ett sådant påstående måste anses vara ett över-

skottspåstående i form av ett moment som ligger utanför rekvisiten, då det inte finns något 

rekvisit som anger att köpet ska ske från någon specifik person.115 Uppgiften är därtill tydligt 

ägnad att inverka på genomförandet av processen, framförallt därför att det ter sig som en 

stark försvarslinje för den tilltalade att motbevisa att sexköpet skett från en specifik person. 

Exemplet är belysande därför att det blir tydligt att det rör sig om en annan gärning även om 

verktyget överskottspåstående inte används: Att den tilltalade vid ett visst tillfälle på en viss 

plats köpt sex av personen A, kan inte anses vara samma gärning som att den tilltalade vid 

samma tillfälle på samma plats köpt sex av vem som helst.  

 

Det är viktigt att iaktta att HD i rättsfallet uttalar att det är just i de fallen som påståendet ter 

sig som en stark försvarslinje, som domstolen inte bör kunna bortse ifrån det. I och med att 

det rör sig om ett överskottspåstående – vilket per se är en onödig del av gärningsbeskriv-

ningen på så sätt att delen inte har någon påverkan vad gäller uppfyllandet av rekvisiten – är 

                                                 
115 Om det istället skulle gälla köp av sexuell handling av barn (enligt 6 kap. 9 § BrB) är påståendet om vem 
barnet är kopplat till rekvisitet att det ska röra sig om en person under 18 år.  
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det svårt att tänka sig att det ska röra sig om en stark försvarslinje ur ett straffrättsligt per-

spektiv. Vid åtal för t.ex. olaga hot (4 kap. 5 § BrB) borde de starkaste försvarslinjerna ur ett 

straffrättsligt perspektiv följa av rekvisiten till brottet: ”Jag har inte hotat”, ”hotet var inte 

riktat mot någon” eller ”det var inte ägnat att hos den hotade framkalla fruktan”. Den typ av 

starka försvarslinjer som här avses måste istället i så fall rimligtvis röra sig om t.ex. individu-

aliserande delar av gärningsbeskrivningen, såsom ”jag var inte där eller på annan plats vid 

den påstådda tidpunkten”, ”personen som anges i gärningsbeskrivningen var hotet inte riktat 

mot” eller ”pistolen som riktades var en leksakspistol”. Om överskottspåståendet t.ex. består 

i ett angivande av vilket motiv som låg bakom hotet, t.ex. att hotet skedde med anledning att 

förmå den utsatta personen att handla på ett visst sätt, anser jag att det inte borde anses ligga 

till grund för en stark försvarslinje. Överskottspåståendet – motivet – är inte en tillräckligt 

betydelsefull del av gärningen och inte heller av brottet.  

 

3.3  Kravet på samband mellan överskottspåståendet och moment 
som kännetecknar gärningen 

Utöver kravet på att ett överskottspåstående, för att vara av betydelse, ska vara ägnat att 

påverka processen, ställer HD ett ytterligare krav (i NJA 2013 s. 7). Det uttalas att ”[e]n 

förutsättning [för att överskottspåståendet ska vara av betydelse] måste dock vara att över-

skottspåståendet har ett förhållandevis nära samband med de moment i gärningsbeskriv-

ningen som kännetecknar gärningen.” Av detta uttalande uppkommer frågan vad HD avser 

med moment i gärningsbeskrivningen som kännetecknar gärningen. Med hänsyn till hur HD bedömer 

om överskottspåståendet i målet är av betydelse framstår det som att det är omständigheter 

i gärningsbeskrivningen som är kopplade till rekvisiten för det aktuella straffstadgandet som 

avses. I denna bedömning anger HD först att ”[e]tt påstående om att viss insiderinformation 

kommer från en särskilt angiven person har typiskt sett samband med informationens karak-

tär, såsom dess konfidentiella och kurskänsliga natur.” Här påvisas ett samband mellan över-

skottspåståendet och de rekvisit som definierar insiderinformation enligt 1 § 1 LSM (att in-

siderinformation utgörs av information om en icke offentliggjord eller inte allmänt känd om-

ständighet som är ägnad att väsentligt påverka priset på finansiella instrument). Samma typ 

av samband gäller för HD:s där efter följande uttalande: ”Ett angivande av en informations-

givare indikerar i regel vidare hur den tilltalade skulle ha kommit över informationen. Upp-

giften har också ett visst samband med rekvisitet att informationen inte får vara offentliggjord 
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eller allmänt känd. […] Ett angivande av vem som har lämnat viss insiderinformation har 

alltså ett förhållandevis nära samband med rekvisiten för insiderbrott.”116  

HD uttalar vidare (i NJA 2013 s. 7), att överskottspåståendet i NJA 1998 s. 838 – ett 

påstående om att upphovsrätten till det litterära verket Mein Kampf tillhörde Fristaten Bay-

ern – inte var av relevans därför att det inte fanns något tillräckligt samband mellan påståen-

det och rekvisiten för upphovsrättsintrång. Det förefaller dock som att ett visst samband 

finns mellan påståendet om vem upphovsrätten tillhör och rekvisitet intrång i 53 § URL; 

detta med hänsyn till att påståendet signalerar att upphovsrätten inte tillhör den tilltalade. 

Detta samband kan dock inte, med användande av språkbruket i NJA 2013 s. 7, betraktas som 

förhållandevis nära.117 Med hänsyn till att sambandet var tillräckligt starkt i NJA 2013 s. 7 men 

inte i NJA 1998 s. 838, måste gräsen för vad som är ett förhållandevis nära samband gå någon-

stans mellan dessa två olika relationers sambandsgrad. 

  

                                                 
116 Min kursiv. 
117 Ett annat sätt för att förklara, varför något överskottspåstående av betydelse inte förelåg i NJA 1998 s. 848, 
skulle istället kunna vara att ange att det redan av gärningsbeskrivningen framgick att förhållandet inte åberopades som ett 
nödvändigt gärningsmoment. Detta genom att bedöma att påståendet togs med i gärningsbeskrivningen p.g.a. Fri-
statens Bayerns enskilda anspråk. 
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4  Några avslutande synpunkter 

4.1  Varför ska bedömningen av överskottspåståendets betydelse ske 
från objektiva utgångspunkter? 

4.1.1  Inledning  

Som ovan nämnts ska bedömningen vad gäller överskottspåståendets betydelse för proces-

sen, enligt NJA 2013 s. 7, göras utifrån objektiva utgångspunkter. Det ska i den aktuella 

processen inte prövas om överskottspåståendet inverkat på genomförandet av processen, 

utan istället ska det, utifrån objektiva utgångspunkter, bedömas om överskottspåståendet har 

varit ägnat att inverka på genomförandet av processen. Samma objektiva utgångspunkt gäller 

för den för denna bedömning underliggande frågan, om överskottspåståendet kan te sig som 

en grund för en stark försvarslinje. Att det, enligt gällande rätt, är såhär bedömningen ska 

göras råder det alltså föga tvivel om, men en intressant fråga är om det bör vara en objektiv 

bedömning. Det kan ju förfalla en aning märkligt att det finns en möjlighet att fria den tillta-

lade, även om den aktuella processen genomförts på ett sätt som till fullo erbjudit honom 

eller henne tillräckliga möjligheter att försvara sig. Angående omständigheterna i det aktuella 

målet uttalar HD att det ”[r]edan av att betydelsen av ett överskottspåstående ska bedömas 

objektiverat följer, att det saknar betydelse för att S.B. i HD har getts möjlighet att förbereda 

ett försvar mot ett påstående om att han kan ha fått informationen från någon annan än 

N.E.H.”  

 

4.1.2  Vägen fram till en objektiverad bedömning  

Efter att ha studerat rättsutvecklingen som lett fram till rättsfallet NJA 2013 s. 7 har jag funnit 

en, enligt min mening, tydlig linje för denna. Denna resa startar vid det numera överspelade 

hovrättsavgörandet som finns refererat i RH 2000:33. Målet gällde en bensinstöld och avgö-

randet är intressant i sammanhanget därför att det i gärningsbeskrivningen angetts fel målsä-

gande. Trots att begreppet överskottspåstående inte nämns innehåller bedömningen – om 

den gärning som anges i åtalet är den samma som framkommer genom processen – vissa 

likheter med det sätt som bedömningen görs i NJA 2013 s. 7. Vad gäller frågan om ”över-

kottspåståendets” betydelse uttalas det i målet att utgångspunkten för bedömningen av vilken 

gärning som den tilltalade kan dömas till ansvar för måste vara att den tilltalade ska ha full-
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goda möjligheter att försvara sig. Den stora skillnaden mellan bedömningen i hovrättsavgö-

randet jämfört med den som görs i NJA 2013 s. 7 är att utgångspunkten i hovrättsmålet är 

hur rätten till försvar påverkats i den aktuella processen; det görs alltså ingen objektiverad 

bedömning av överskottspåståendet betydelse. Hovrätten fann att det ”uppenbarligen varit 

likgiltigt för Sadik D [den tilltalade] vem som drabbades av hans förfarande” och tillade att 

det därför fick ”anses uteslutet att den nu aktuella avvikelsen från gärningsbeskrivningarna 

skulle ha föranlett honom att åberopa andra grunder för sitt bestridande än vad han redan 

gjort i målet”. Åtalet för stöldbrott bifölls. 

Det sätt på vilket hovrätten i målet extensivt tolkade gärningsbeskrivningen kritiserades 

därefter av Heuman. Enligt Heuman begränsar Europadomstolens praxis möjligheterna för 

nationella domstolar att göra en extensiv tolkning av en gärningsbeskrivning med moti-

veringen att domstolen anser att försvaret inte har behov av att få utföra någon talan i de 

utvidgade delarna av gärningsbeskrivningen.118 Efter Heumans framförda kritik anlände så 

småningom rättsfallet NJA 2013 s. 7 där en minst sagt objektiverad bedömning genomförs. 

I HD-avgörandet refereras det till Heumans artikel, förvisso i en annan del av rättsfallet men 

till samma del av Heumans artikel där denna kritik framförs, varför det framstår som att HD 

tagit del av Heumans åsikter i frågan. Hur Heuman har behandlat denna fråga leder dock till 

vissa betänkligheter, vilka diskuteras i avsnittet härunder. 

 

4.1.3  Behovet av en objektiverad bedömning 

Med hänvisning till p. 37 i Europadomstolens dom den 20 april 2006 i målet I.H. m.fl. mot 

Österrike119 (hädanefter Europadomstolens dom) uttrycker Heuman följande:  

”Om en domstol måste göra en undersökning av frågan i vilka avseenden försvarsrätten 
kan kränkas genom en extensiv tolkning tyder Europadomstolens uttalande på att 
tolkningen inte kan godtas ens om domstolen kommer fram till att det inte finns något 
behov för försvaret att framföra ytterligare synpunkter. Europadomstolen utgår från att 
försvararen själv skall avgöra om han vill lägga fram någon ny argumentation eller någon 
ytterligare bevisning.”120  

 

                                                 
118 Heuman 2009 s. 130 f. 
119 Bakgrunden till målet i Europadomstolen var att tre klagande hade blivit dömda för våldtäkt under en annan 
punkt i en paragraf än den punkt i samma paragraf som angavs i åtalsskriften, utan att några ändringar gjorts i 
åtalsskriften. Den nationella domstolen genomförde med andra ord en självständig omrubricering.  De tilltalade 
menade att detta förfarande förhindrat dem från att utöva deras rätt. Domstolen fann att en kränkning enligt 
art. 6.1 Europakonventionen hade skett.  
120 Heuman 2009 s. 131 f.  
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Heumans uttalande kan jämföras med vad Europadomstolen uttalar i domen under p. 37. 

Det är endast en mening i det aktuella stycket, som på något sätt behandlar domstols möjlig-

heter till att spekulera i, vilka möjligheter den eller de tilltalade hade haft för att föra sin talan, 

om åtalet hade varit utformat på ett annat sätt. Europadomstolen uttalar i denna del av 

stycket följande:  

”It is not for the Court to assess the merits of the defence the applicants could have relied 
on, had they had an opportunity to make submissions on the charges as requalified in the 
judgment, and, whether or not their defence would have embraced questions of fact 
excluded from the scope of review of the Supreme Court.”121 

 

Det viktiga att poängtera här är att när domstolen talar om ”the Court” refererar den till sig 

själv, alltså Europadomstolen. Vad som kan utläsas ur av p. 37 i denna del är alltså att det 

inte är möjligt för Europadomstolen att spekulera i hur de tilltalade hade utfört sin talan, om 

de hade kunnat genomföra andra framställningar, eller hur deras försvar hade utformats, om 

den Högsta domstolens möjligheter till prövning hade sett annorlunda ut. En tolkning av 

detta uttalande, innebärande att det skulle föreligga hinder för de nationella domstolarna att 

spekulera i hur en tilltalad skulle ha utfört sin talan om denna hade getts andra möjligheter, 

anser jag vara felaktig. Då hela Heumans argumentation angående kravet på objektivering i 

dessa frågor, tycks bygga på detta uttalande i detta avgörande, framstår kritiken mot RH 

2000:33 som helt och hållet missriktad.  

När inte Europadomstolens praxis ställer krav på att bedömningar av denna typ ska ge-

nomföras objektiverat, uppkommer naturligen frågan om det går att hitta några andra förde-

lar med att bedöma dessa frågor på ett objektiverat sätt. Heuman uttrycker att när rätten gör 

bedömningen att den tilltalade inte hade haft något behov av att framföra andra synpunkter 

om gärningsbeskrivningen utformats annorlunda, ger detta inte tillfälle för försvaret att själv 

bedöma om ny bevisning eller ny argumentation behövs. Detta innebär, enligt Heuman, att 

den processrättsliga försvararsynpunkten får stå tillbaka mot intresset av att uppnå en fäl-

lande dom.122 Jag menar att så inte behöver vara fallet, om samma fråga här ställs som ställts 

i NJA 2003 s. 486 och NJA 2014 s. 664: Kommer domstolens extensiva tolkning att leda till 

att domen baseras på ett för den tilltalade överraskande moment? Om rätten finner att svaret 

på denna fråga är nej, borde det innebära att den tilltalade – i det aktuella fallet – getts möj-

lighet att inkomma med ny bevisning och ny argumentation. Det kan framstå som en aning 

stelbent att tillåta åklagaren att uppnå ett underlag för fällande dom genom en åtalsjustering, 

                                                 
121 Min kursiv. 
122 Heuman 2009 s. 130 f. 
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men samtidigt inte tillåta sådant underlag framkomma under andra delar av processen. 

Heuman hänvisar till den processrättsliga försvarssynpunkten; ur försvarsperspektivet borde 

dock den tilltalades förståelse för vad han är anklagad för kunna gynnas av såväl en justering 

av gärningsbeskrivningen som att åklagaren tydligt meddelar vad han eller hon avser. Bedöm-

ningen i det enskilda fallet, om det ena eller andra tillvägagångssättet (vilket åklagaren nu än 

väljer) i tillräcklig utsträckning uppfyllt kravet utifrån den tilltalades rätt till försvar, ankom-

mer på rätten. 

 

4.2  Bör överskottspåståenden ges betydelse? 

Ur ett de sentencia ferenda-perspektiv kan det givetvis ifrågasättas om det är rimligt att över 

huvud taget låta överskottspåståenden påverka vad som anses vara samma gärning. Heuman 

anser, som nämnts, så vara fallet med hänsyn till den processrättsliga försvararsynpunkten.123 

Även Victor yttrar en åsikt i denna riktning och anför: ”Bygger åklagaren ut gärnings-

beskrivningen med ytterligare kringomständigheter saknar det i och för sig betydelse för av-

görande av själva ansvarsfrågan om åklagaren inte kan stryka dessa. (Jag bortser här då från 

fallet att avvikelserna skulle vara så stora att det inte längre är möjligt att tala om samma 

gärning.)”124 Nordh tycks vara inne på motsatt spår. Han uttrycker först att domstolen inte 

kan döma till ansvar i vissa mål, när åklagaren har angett fel målsägande i gärningsbeskriv-

ningen och det rör sig om ett brott som är direkt riktat mot en person. Nordh menar att om 

T enligt gärningsbeskrivningen har hotat X, kan domstolen inte döma T för att ha hotat Y. 

125 Denna typ av fel i gärningsbeskrivningen – en målsägandeuppgift som har en stark relation 

till de straffrättsliga rekvisiten (t.ex. rekvisitet annan) – är enligt min ovan gjorda definition 

inte att beteckna som ett överskottspåstående.126  Vid ett annat exempel, när det verkligen 

rör sig om ett överskottspåstående, uttrycker Nordh: ”Att det förekommer felaktigheter i 

den överskottsinformation som åklagaren lämnar, bör inte inverka på tolkningen av begrep-

pet gärning i 30:3 RB.”127 Detta uttalande gör Nordh direkt efter att han gett ett exempel där 

åklagaren vid åtal för häleriförseelse anger fel målsägande när det anges vem som ägare till 

egendomen. Det citerade uttalandet kanske därför inte kan tolkas som att Nordh motsätter 

sig att överskottspåståenden ges betydelse i alla möjliga fall.  

                                                 
123 Heuman 2009 s. 130.  
124 Victor 2002 s. 239.  
125 Nordh s. 48.  
126 Se avsnitt 2.2.2. 
127 Nordh s. 48.  
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Problemet med överskottspåståenden av betydelse är att de, ur den tilltalades perspektiv, får 

gärningen att framstå som täckande ett mindre område, funktionen kan liknas vid en 

svångrem som drar ihop vad åtalet avser. Det bör alltså ur den tilltalades perspektiv framstå 

som att gärningen med ett obevisat överskottspåstående är en gärning med mindre omfatt-

ning än en gärning utan det obevisade överskottspåståendet. Exemplet som ovan gjorts an-

gående köp av sexuell tjänst är ett fall som tydligt illustrerar när ett överskottspåstående har 

omfattande inverkan på den tilltalades rätt till försvar: Om det i gärningsbeskrivningen anges 

att den sexuella tjänsten utförts av X, och detta överskottspåstående inte kan bevisas, borde 

inte den tilltalade kunna fällas till ansvar. Gärningen köp av sexuell tjänst från X skiljer sig 

avsevärt från gärningen köp av sexuell tjänst av vem som helst eller köp av sexuellt tjänst av 

någon annan person om detta framkommer under processens lopp. Det är inte rimligt att 

den tilltalade med en sådan gärningsbeskrivning inriktar sitt försvar på den vidare gärningen. 

Överskottspåståenden bör alltså ges betydelse. 
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