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Förord “A sum can be put right: but only by going back 

till you find the error and working it afresh from 
that point, never by simply going on.” 

― C.S. Lewis, The Great Divorce 

Med dessa ord avslutas den resa som inleddes höstterminen 2011 och nu avrundas 

med det arbete som följer härefter. Jag vill rikta ett varmt tack till min handledare 

Lena Holmqvist, för såväl värdefulla synpunkter som uppmuntrande ord under 

arbetets gång, men också för hennes inspirerande lärarinsatser under utbildningen. 

Ett stort tack till min kära bror, som trots en uttalad avsky inför juridikens värld 

likväl har korrekturläst det mesta jag gjort under utbildningens gång. Tack också till 

Jonathan som gjort resan med detta arbete så mycket roligare än den annars hade 

varit. Ett hjärtligt tack också till mina nyvunna (nåja) vänner från studietiden i 

Uppsala, som förhindrat ett absolut förfall ner i galenskapens avgrund under 

utbildningens gång med många stunder av glädje och vänskap i dess finaste form.

 Främst av allt vill jag emellertid tacka mina föräldrar. Som aldrig pressat, bara 

stöttat och med norrländskt lugn hanterat alla känslostormar som denna utbildning 

fört med sig. Inga ord kan börja beskriva den tacksamhetsskuld jag står inför. Detta 

arbete dedikeras därför helhjärtat till Er.  

 

Piteå, en alldeles särskilt vacker försommardag i juni, 2016.  

Mirjam Olofsson 
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1 Inledning      

1.1 Ämnespresentation   

Oavslutade försöksbrott kan närmast karaktäriseras som en anomali i svensk rätt. 

Gärningspersonen ska ha påbörjat en brottslig handling men inte avslutat denna, 

men ska likväl ha beslutat sig för att begå gärningen och dessutom ställt sig 

åtminstone likgiltig till effekter som inte inträffat av en gärning som ännu inte 

avslutats. Att rättsläget är förvirrat är mot bakgrund av detta knappast 

förvånansvärt. Som kommer att visas i detta arbete medför det nuvarande rättsläget 

utöver detta en hel del problem. Ett antal av dessa problem grundar sig i att det 

likgiltighetsuppsåt som etablerades genom NJA 2004 s. 176 visat sig vara 

synnerligen illa lämpat för att användas vid oavslutade försöksbrott. Vid oavslutade 

försök återstår det fortfarande handlingar för gärningspersonen att utföra och 

eftersom likgiltighetsprövningen då inte, som vanligtvis är fallet, kan ta sikte på 

gärningspersonens relation till följderna av en gärning som denna utfört blir frågan 

vad likgiltighetsprövningen ska ta sikte på. Redan detta medför att likgiltighets-

uppsåtets lämplighet vid försök där gärningspersonen påbörjat, men inte avslutat, 

brottet starkt kan ifrågasättas.    

 Dessvärre upphör emellertid inte problemen där. Utöver frågan vad 

uppsåtsprövningen faktiskt ska ta sikte på tillkommer nämligen frågor och problem 

rörande vilka bevisfakta som faktiskt är av relevans för att karaktärisera 

likgiltigheten, hur ett hypotetiskt händelseförlopp någonsin ska kunna bevisas utom 

rimligt tvivel samt hur uppsåtsprövningen ska utformas och uppsåt bevisas för att 

tillgodose grundläggande rättssäkerhetsaspekter. Många av dessa frågor kvarstår 

dock som anmärkningsvärt obesvarade och som kommer att visas i detta arbete 

leder den nuvarande ordningen till konsekvenser som medför att det kan ifrågasättas 

om det nuvarande rättsläget verkligen är lämpligt utifrån ett antal olika rätts-

säkerhetsaspekter. Med detta arbete hoppas jag kunna bidra dels till att problemet 

belyses och dels till en diskussion av och i sådana fall vilken plats som oavslutade 

försöksbrott som institut ska ha för plats i svensk straffrätt.  
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1.2 Syfte och frågeställningar  

Detta arbete syftar till att utreda samt diskutera frågan om likgiltighetsuppsåtet kan 

och bör användas för att medföra straffansvar vid oavslutade försöksbrott. Det 

senaste seklet har utgångspunkten varit att samtliga uppsåtsformer kan användas för 

att grunda personligt ansvar i dessa fall. Genom NJA 2011 s. 627 har HD emellertid 

gjort uttalanden som gör att det är möjligt att ifrågasätta om denna utgångspunkt 

även fortsatt kan anses utgöra svensk gällande rätt. Avgörandet kommer därför att 

diskuteras utförligt.     

 Straffrätt och straffprocessrätt utgör två halvor av en helhet. Vid diskussionen 

rörande huruvida likgiltighetsuppsåtet är lämpligt att använda vid oavslutade 

försöksbrott är det därför inte möjligt att bortse från såväl den teoretiska uppsåts-

konstruktionen som processuella aspekter. All god praktisk tillämpning av rätten 

måste bygga på en god teoretisk förankring, samtidigt som teorin lätt blir oanvänd-

bar om inte den praktiska verkligheten beaktas.  Diskussionen kommer därför att 

föras utifrån båda utgångspunkterna. Om denna diskussion leder till slutsatsen att 

likgiltighetsuppsåtet inte är lämpligt att använda vid oavslutade försöksbrott 

kommer det också att diskuteras hur gränsen mellan straffbara och straffria 

oavslutade försöksbrott i framtiden bör dras. Alternativa lösningsmodeller med 

utgångspunkt i bevisregler, uppsåtsbegreppet och försöksbrottets konstruktion 

kommer därmed att diskuteras.  

 

1.3 Metod och material 

För att på bästa sätt tillgodose syftet såsom detta angivits ovan kommer 

framställningen att vara rättsdogmatisk. Denna metod går i korthet ut på att utifrån 

ett rättsligt problem utröna vad den gällande rätten är och sedan kritiskt granska 

denna utifrån de juridiska källorna.1 En sedvanlig diskussion kommer därför att 

föras om det gällande rättsläget utifrån de juridiska källorna lag, förarbeten, praxis 

samt doktrin, för att sedan övergå till en utvärdering och analys rörande rättsläget. 

Vad gäller källmaterialet har mycket av den äldre doktrinen förlorat i relevans sedan 

HD utvecklade och införde ett likgiltighetsuppsåt istället för det eventuella uppsåtet 

                                                           
1 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 21.  
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med hypotetiskt prov genom NJA 2002 s. 449 samt NJA 2004 s. 176. Äldre doktrin 

kommer därför att användas i mindre utsträckning än vad som annars är brukligt. 

Istället kommer diskussionerna att föras utifrån nyare doktrin och då främst ett antal 

artiklar från såväl Svensk Juristtidning som Juridisk Tidskrift, samt praxis. Det 

centrala rättsfallet i detta hänseende är NJA 2011 s. 627, varför ett avsnitt helt ägnats 

åt att diskutera detta rättsfall. Av stor vikt bland praxis i övrigt förtjänar NJA 2002 s. 

449, NJA 2004 s. 176 samt det nyligen avgjorda NJA 2015 s. 702 att nämnas. Jag har 

inte sett det som relevant för uppsatsens syfte att referera rättsfallen, med undantag 

för NJA 2011 s. 627.     

 Slutligen bör det också tilläggas att det är ytterst få utredningar och författare 

som ägnat de frågor som detta arbete syftar till att diskutera någon större omsorg. 

Det lysande undantaget är Petter Asp, vars bok ”Från tanke till gärning II – om 

förberedelse och stämpling till brott” ursprungligen föranledde att jag våren 2015 

författade ett skriftligt arbete om bevissvårigheterna vid oavslutade försök; ett ämne 

som nämnts, men inte vidare utvecklats, i Asps bok. Detta examensarbete kommer 

att bygga vidare på mitt tidigare arbete och för detta ändamål har Asps verk fungerat 

som såväl inspiration som utgångspunkt för flertalet resonemang och har därför 

varit en ovärderlig källa.  

 

1.4 Avgränsningar 

Detta arbete gör inte anspråk till att på något vis tillhandahålla en uttömande 

redogörelse för försöksbrottets samtliga beståndsdelar. Tvärtom syftar detta arbete 

till att belysa en mycket liten och avgränsad del i detta vidsträckta straffrättsliga 

begrepp, nämligen om och hur likgiltighetsuppsåtet ska kunna användas vid 

oavslutade försöksbrott samt hur detta i dylika fall ska kunna bevisas. Som ett utfall 

av detta syfte kommer arbetet mer eller mindre uteslutande att fokusera på 

försöksuppsåtet vid oavslutade försöksbrott, även om andra rekvisit, som 

farerekvisitet samt försökspunktens placering, också kommer att diskuteras. Övriga 

ansvarsförutsättningar, vad gäller såväl försöksbrottets konstruktion som uppsåtets 

nuvarande och tidigare beståndsdelar samt allmänna bevisfrågor, kommer endast att 

beröras i korthet och när det är av intresse för att diskutera de frågor som är 
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relevanta för arbetets syfte. Läsaren förutsätts därmed ha en relativt ingående inblick 

i såväl allmänna straffrättsliga- som bevismässiga frågor och hänvisas i det 

hänseendet med fördel till andra mer lämpade författare.2 Arbetet kommer vidare 

utslutande att fokusera på de lege lata samt de lege ferenda. Ingen historisk 

bakgrund kommer därmed att presenteras, eftersom denna helt enkelt saknar 

relevans för de problem arbetet behandlar.  

 

1.5 Distinktioner och terminologiska frågor 

Ett oavslutat försöksbrott föreligger när någon har påbörjat ett försöksbrott, men av 

någon anledning inte avslutat försöket. Det återstår därför ett eller flera moment för 

gärningspersonen att utföra för att ett avslutat försök – där gärningspersonen gjort 

allt i sin makt för att brottet ska fullbordas – eller ett fullbordat brott ska föreligga.

 Traditionellt har termen ”gärningsman” använts för att beteckna en person 

som har gjort något som kan karaktäriseras som brottsligt. I den fortsatta fram-

ställningen har jag emellertid valt att använda den könsneutrala termen 

”gärningsperson”. Detta är ett medvetet val för att betona att dessa brott begås av 

såväl kvinnor som män. När termen ”gärningsman” faktiskt används sker detta i 

samband med diskussion av praxis och där gärningspersonen också är av det 

manliga könet.      

 Vad gäller beviskravets styrka har detta uttryckts med termerna ”bortom 

rimligt tvivel” samt ”ställt utom rimligt tvivel”. Mig veterligen har dessa behandlats 

såsom synonyma och att ingen materiell skillnad har avsetts dessa emellan. I den 

fortsatta framställningen har jag slutit mig till att använda uttrycket utom rimligt 

tvivel, eftersom detta är det uttryck HD begagnade sig av första gången beviskravet 

konkretiserades i NJA 1980 s. 725.     

 Vidare kommer arbetet till stor del att fokusera på bevisfakta i förhållande till 

uppsåt och försökbrottets rekvisit. Med bevisfakta förstås inom processrätten ett 

faktum som utgörs av omständigheter som bevisar ett konkret rättsfaktum. Det är 

med andra ord en omständighet som på något sätt styrker ett rättsfaktum, eller som 

detta benämns med straffrättsliga termer, brottsrekvisit.  

                                                           
2 I detta hänseende hänvisas läsaren särskilt till Wenneberg, Försök till brott.  
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1.6 Disposition   

I uppsatsens andra avsnitt introduceras försöksbrottet och dess rekvisit för att 

utröna hur det rättsliga regelverket ser ut. Avsnittet är nödvändigt för den fortsatta 

framställningen då den senare diskussionen i stor grad kommer relatera till 

försökbrottets olika rekvisit och vad som introducerats i detta avsnitt. Uppsåts-

rekvisitet, som egentligen är att hänföra till försökbrottets rekvisit, kommer dock att 

behandlas först under avsnitt fyra. Detta förklaras av att jag gjort avvägningen att 

det är av vikt att diskutera uppsåtsbegreppet i allmänhet – och då såväl de idag 

gällande som tidigare gällande uppsåtsformerna – innan uppsåtsrekvisitet vid 

försöksbrott specifikt kan diskuteras på ett för läsaren tillfredställande sätt.  

 I avsnitt tre diskuteras uppsåtsbegreppet i de delar det är av relevans för den 

fortsatta framställningen. Avsnittet innehåller därför diskussioner om det tidigare 

gällande eventuella uppsåtet med hypotetiskt prov, det idag gällande likgiltighets-

uppsåtet samt vilka riktlinjer som dragits upp för hur uppsåt ska bevisas. 

 Avsnitt fyra bemöter frågan om rättsläget – såsom detta har presenterats i 

föregående avsnitt – även fortsättningsvis kan anses utgöra gällande rätt efter NJA 

2011 s. 627. Rättsfallet diskuteras därför ingående. Mot bakgrund av slutsatsen i 

detta avsnitt bemöter avsnitt fem frågeställningen vilka bevisfakta som kan användas 

för uppsåtsprövningen vid oavslutade försöksbrott samt diskuterar hur dessa 

bevisfakta bör värderas.    

 Avsnitt sex presenterar slutligen tre lösningsmodeller på de problem som 

konkretiserats och diskuterats i föregående avsnitt. Dessa lösningsmodeller 

analyseras och diskuteras i syfte att avgöra vilken lösning som är bäst lämpad för de 

problem som aktualiseras. Uppsatsen avslutas sedan i avsnitt sju med en 

sammanfattning av de problem och slutsatser som presenterats samt en avslutande 

kommentar.  
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2 Försök till brott  

Genom historien har det i olika utsträckning ansetts nödvändigt att inte bara 

kriminalisera fullbordade brott, utan dessutom förstadier till ett antal sådana brott.3 

Dessa kan med ett annat ord kallas förfältsdelikt.4 I svensk rätt har detta gjorts 

genom att generella bestämmelser rörande försök, förberedelse och stämpling till 

brott har upptagits i 23 kap. 1 och 2 §§ BrB, med hänvisningar i slutet av de olika 

kapitlen i brottsbalken rörande för vilka brott dessa förfältsdelikt är tillämpliga. 

 

2.1 Syftena bakom försökskriminaliseringen  

På samma sätt som utsträckningen av kriminaliseringen av försöksbrott har varierat 

har även anledningarna till att straffbelägga detta förfältsdelikt i viss mån skiftat.5 

Traditionellt har det dock förekommit två olika skolor för rättfärdigande av en 

försökskriminalisering, den objektiva och subjektiva försöksteorin.6 Eftersom båda 

teorierna påverkat utformningen av den svenska försöksbestämmelsen talar de 

också båda till viss del om varför försök till brott ansetts vara straffvärt.  

 Den objektiva försöksteorin motiverar en försökskriminalisering med att 

gärningen, om än inte fullbordad, riskerat att leda till eller har lett till skada för ett 

skyddsvärt intresse. I själva försöksgärningen ligger därmed en objektiv fara för 

gärningspersonens handlande ska leda till brottets fullbordan.7 Den subjektiva 

försöksteorin anser istället att kriminaliseringen är motiverad utifrån gärnings-

personens brottsliga eller samhällsfarliga vilja. För straffansvar är det därför 

tillräckligt att gärningspersonen själv uppfattat det så att dennes handlande skulle 

leda till brottets fullbordan.8    

 I motsats till de flesta andra rättsordningar har det framhållits att den svenska 

                                                           
3 SOU 1996:185 del I, s. 225.  
4 Asp, Från tanke till gärning II, Förberedelse och stämpling till brott (2007), s. 5 och s. 11 f.  
5 Se t.ex. Wennberg, s. 16.  
6 Se t.ex. SOU 1996:185 del I, s. 226. Gränsdragningen mellan dessa försöksteorier får möjligen störst effekt 
vid diskussionen om så kallade otjänliga försök, dvs. försök som saknar förutsättningar att lyckas på grund av 
en uppenbar brist i brottsplanen, är straffvärda, se SOU 1996:185 del I, s. 226.  
7 SOU 1996:185 del I, s. 226.  
8 SOU 1996:185 del I, s. 226. Eftersom utgångspunkten traditionellt varit, och alltjämt är, att blotta tankar 
inte är kriminaliserade framhölls det dock att uppsåtet måste manifesteras på något sätt, se t.ex. 
Lagberedningen 1844, Protokoll och Reservationer s. 6 ff. och 92 f. 
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regleringen huvudsakligen bygger på en objektiv försöksteori.9 Detta får även 

fortsättningsvis anses vara utgångspunkten, vilket kanske främst vinner stöd av att 

endast verkställighetshandlingar, det vill säga att gärningspersonen måste ha påbörjat 

utförandet av brottet, är kriminaliserade enligt den svenska försöksbestämmelsen.10

 Bilden kompliceras dock något av att samtliga statliga utredningar, i olika 

utsträckning, har angett att en stor del av försöksbrottets straffvärdhet ligger i det 

subjektiva uppsåtet att orsaka skada.11  Genomgående vid den här tidpunkten verkar 

det därför som att frågan om vilka försök som ansetts straffvärda har avgränsats 

med grund i den objektiva försöksteorin medan anledningen till att överhuvudtaget 

kriminalisera försöksbrottet hade sin grund i såväl den objektiva som subjektiva 

försöksteorin.12 Det senare bekräftas också av att Bergendal, i betänkandet som 

föranledde den första generella försöksbestämmelsen, framhöll att det är just 

uppsåtet att begå brott eller, som denne uttryckte det, “gärningsmannens farliga 

viljebeskaffenhet” som bestraffas och denna är detsamma vare sig brottet 

fullbordats eller inte.
13

 Eftersom inga nya motiv angavs till bestämmelsen när 

brottsbalken infördes 1962 får det förutsättas att 1942 års motiv fortfarande är 

aktuella.14 Inte heller Straffansvarsutredningens betänkande föranleder någon annan 

slutsats.15      

 

2.2 Utgångspunkter 

Dagens försöksbestämmelse fick sin nuvarande utformning genom 1942 års 

strafflagsreform.16 Utredningen som föranledde bestämmelsen leddes av professor 

Ragnar Bergendal17 (1890-1980) och resulterade i betänkandet Förslag till ändrad 

                                                           
9 SOU 1996:185 del I, s. 228.  
10 SOU 1996:185 del I, s. 225.  
11 Se t.ex. Lagkommittén 1832, Motiven s.19 samt SOU 1923:9 s. 184 ff. och s. 193. 
12 Att den objektiva försöksteorin också avgränsat det kriminaliserade området för den nuvarande 
försöksbestämmelsen råder det egentligen inga tvivel om, se nedan under avsnitt 2.5. 
13 SOU 1940:19 s. 38. 
14 SOU 1953:14 samt prop. 1962:10 s. B 9 och B 309.  
15 SOU 1996:185 del I, s. 226. 
16 SOU 1940:19 samt prop. 1942:4.  
17 Professor i straffrätt vid Lunds universitet mellan 1928 och 1957.  
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lagstiftning om straff för försök till brott.18 Bestämmelsen, som idag återfinns i 23 kap. 1 § 

BrB, har i stort varit oförändrad sedan dess.19 Denna lyder som följer: 

Har någon påbörjat utförandet av visst brott utan att detta kommit till 

fullbordan, skall han i de fall särskilt stadgande givits därom dömas för 

försök till brottet, såframt fara förelegat att handlingen20 skulle leda till 

brottets fullbordan eller sådan fara endast på grund av tillfälliga 

omständigheter varit utesluten.  

Enligt bestämmelsen i 23 kap. 1 § BrB måste försöket avse visst brott. Försök till 

försök är sålunda inte kriminaliserat i svensk rätt och försöksgärningen måste därför 

vara kopplat till ett specifikt straffbud.21 Försök till brott brukar därmed benämnas 

som en osjälvständig brottsform. Det straffbud som försöksansvaret är kopplat till 

kan vara av såväl allmän- som specialstraffrättslig karaktär.22 Lokutionen visst brott 

ska dock inte förstås som att den handling, som genom att försökspunkten är nådd 

har börjat verkställas, måste vara straffbelagd.23 Enligt HD medför endast rekvisitet 

att försöket ska avse viss gärning att det rör sig om en bestämd, men inte 

nödvändigtvis brottslig, gärning.24     

 Ett försök kan också vara avslutat eller oavslutat. Ett avslutat försök föreligger 

när gärningspersonen har gjort allt i sin makt för att brottet ska fullbordas.25 

Anledningen till att brottet inte fullbordats ankommer då inte på gärningspersonen 

själv, utan på yttre omständigheter.26 Ett oavslutat försök föreligger motsatsvis när 

gärningspersonen har påbörjat utförandet av brottet, men det fortfarande återstår 

                                                           
18 SOU 1940:19.  
19 SOU 1996:185 del I, s. 249.  
20 Trots att försöksgärningen refereras till som ”handlingen” kan försöksansvar också aktualiseras för 
underlåtenhetsbrott, se SOU 1996:185 del I, s. 229 samt Jareborg, Straffrättens ansvarslära (1994), s. 83 f.  
21 SOU 1996:185 del I, s. 227.  
22 SOU 1996:185 del I, s. 225.  
23 Se NJA 1992 s. 679. Wennberg är av motsatt uppfattning och anser att hennes tolkning skulle kunna 
förklara utgången i det s.k. Brobymålet (NJA 1956 B 6), se Wennberg s. 139 ff.   
24 Se NJA 1992 s. 679 där försök till grovt narkotikabrott förelåg trots att polisen, dagar innan 
gärningspersonerna mottog en levererans av vad de trodde var kokain, hade tagit narkotikan i beslag.  
25 SOU 1996:185 del I, s. 230.  
26 SOU 1940:19, s. 43.  
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något för denne att göra för att försöket ska fullbordas.27 Ett avslutat försök har 

generellt ansetts medföra ett högre straffvärde än ett oavslutat försök.28 

 

2.3 Försöket ska ha påbörjats 

För att någon ska kunna dömas för försök till brott krävs det att brottets utförande 

har påbörjats med inte fullbordats. Detta ger uttryck för att försökspunkten måste 

vara nådd, det vill säga att brottet har övergått från planeringsstadiet till att ha börjat 

verkställas.29 Tankar och idéer som fortfarande befinner sig på planeringsstadiet kan 

därför på sin höjd bestraffas såsom förberedelse eller stämpling till brott, i den 

utsträckning ansvar för dessa brott är särskilt föreskrivet enligt 23 kap. 2 § BrB.30  

 Det är knappast möjligt att ställa upp en generell princip för när ett brott ska 

anses påbörjat. På samma sätt som olika brott har olika fullbordanspunkter har de 

också olika försökspunkter.31 Att frågan om försökspunktens placering är en rent 

normativ bekräftade Straffansvarsutredningen när den framhöll att det inte finns 

några ”naturliga” försök eller ”naturliga” kännetecken för ett fullbordat brott.32 

Detta verkar även Bergendal ha varit inne på när han framhöll att till och med 

samma brott kan ha olika försökspunkter, beroende på hur gärningspersonen 

försökt uppnå det brottsliga resultatet.33 Vad som ska utgöra och inte utgöra ett 

försök till brott är därför slutligen upp till rättstillämpningen, och lagstiftaren i den 

mån ledning lämnats i lagmotiven, utifrån vad som framkommit om gärnings-

personens brottsplan.34       

2.3.1 Fyra typfall när försökspunkten anses nådd 

Under Bergendals ledning utarbetades emellertid ett antal typfall för när 

försökspunkten ska anses vara nådd.35 Dessa är dock just typfall och att det därför 

                                                           
27 SOU 1996:185 del I, s. 230.  
28 NJA 2015 s. 702 p. 78.  
29 SOU 1996:185 del I, s. 225 f.  
30 SOU 1996:185 del I, s. 226. 
31 Se SOU 1940:19 s. 42 samt SOU 1996:185 del I, s. 227.  
32 SOU 1996:185 del I, s. 227.  
33 SOU 1940:19 s. 42.  
34 SOU 1940:19 s. 42.  
35 SOU 1940:19 s. 42 ff.  



14 
 

inte är uteslutet att försöksansvar kan komma på fråga även i andra fall.36  

 Ett första typfall föreligger när gärningspersonen gjort allt i sin makt för att 

fullborda brottet i enlighet med den brottsplan denne föreställt sig.37 Detta är fallet 

vid avslutade försök. Ett klassiskt exempel är att en person, med uppsåt att döda, 

försöker skjuta en annan person men missar. Gärningspersonen har då gjort sig 

skyldig till försök till mord alternativt dråp.38    

 Ett andra typfall infaller när gärningspersonen förvisso inte hunnit genomföra 

samtliga gärningar, men har påbörjat en handling som om den fullföljts hade 

medfört ett resultat varpå fullbordat brott hade förelegat.39 Detta är fallet vid 

oavslutade försök eftersom det vid detta typfall fortfarande återstår något att göra 

för att brottet ska fullbordas.40 Här brukar det klassiska exemplet vara att en person 

håller på att strypa en annan, varpå försökspunkten är nådd redan då 

gärningspersonen tar ett strupgrepp.41    

 Nästa typfall rör så kallade sammansatta brott som våldtäkt, 6 kap. 1 § BrB, 

och rån, 8 kap. 5 § BrB. Dessa brott är konstruerade av två eller flera annars 

självständiga brott och försökspunkten passeras i dessa fall när gärningspersonen 

påbörjat någon av de i brottsbeskrivningen angivna handlingarna.42 En våldtäkt eller 

ett rån påbörjas alltså redan när en våldsgärning påbörjas eller hot om sådan gärning 

uttalas. Gärningspersonens uppsåt måste då omfatta samtliga brottsrekvisit redan 

vid försökspunktens inträde.43 Brott som består av att gärningspersonen räknar med 

att behöva upprepa sitt handlande för att resultatet ska uppnås anses påbörjade 

redan vid den första handlingen. Det klassiska exemplet är att gärningspersonen 

avser att döda en annan person genom att upprepade gånger ge denne en liten dos 

gift. Försökspunkten är då passerad redan vid den första dosgivningen.44  

 Det sista typfallet är egentligen en variation på det tredje, och består i att 

                                                           
36 Se SOU 1940:19 s. 44, där Bergendal menar att domstolen då får grunda sin uppfattning på vad som 
framstår som en naturlig försökspunkt. Detta har uppenbart inte fått genomslag i senare motiv, se ovan under 
avsnitt 2.3.  
37 SOU 1940:19 s. 43.  
38 SOU 1996:185 del I, s. 230.  
39 SOU 1940:19 s. 43.  
40 SOU 1996:185 del I, s. 230.  
41 SOU 1996:185 del I, s. 230.  
42 SOU 1940:19 s. 43.  
43 Se t.ex. NJA 2004 s. 176 samt NJA 2002 s. 449.  
44 SOU 1940:19 s. 43 f. samt SOU 1996:185 del I, s. 230.  
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gärningspersonens brottsliga handlande kan delas upp i flera olika moment. 

Gärningspersonen som då har utfört en gärning, vilken utgör ett förberedande led i 

det planerade händelseförloppet, och som omedelbart är beredd att förverkliga sitt 

uppsåt att begå brottet, har passerat försökspunkten redan vid den första gärningens 

påbörjande. En person som bryter sig in hos annan i syfte att stjäla, anses till 

exempel ha påbörjat brottet redan när denne bryter sig in i bostaden.45 

 

2.4 … men inte fullbordats 

Det finns således inga lyckade försök eftersom alla försök har misslyckats i den 

meningen att brottet inte har fullbordats.46 Anledningen till att försöket misslyckades 

kan självfallet vara många. Det kan ha förelegat en djupgående brist i brottsplanen 

vilken medförde att det inte ens var existentiellt möjligt att brottet skulle kunna 

komma till stånd. Det rör sig då om ett så kallat otjänligt försök. Det kan också röra 

sig om att gärningspersonens plan förvisso är sådan att risken för brottets 

fullbordan är möjlig och plausibel, men att gärningspersonen blir avbruten av en 

tillfällig extern omständighet, såsom en ingripande person eller händelse. Det kan 

också vara att gärningspersonen själv ångrat sig och självmant avbryter förloppet 

varpå ett frivilligt tillbakaträdande enligt 23 kap. 3 § BrB kan föreligga. 

Anledningarna till att ett försök inte fullbordats kan som förstås närmast vara 

oändliga.  

 

2.5 Farerekvisitet 

Trots att försöket har misslyckats kan det ha förelegat fara för att handlingen skulle 

ha lett till brottets fullbordan eller varit så att sådan fara varit utesluten endast på 

grund av tillfälliga omständigheter. Det är tillräckligt att det ena rekvisitet är uppfyllt, 

varför farerekvisitet brukar sägas vara alternativt.47 

                                                           
45 SOU 1996:185 del I, s. 231, Strahl, Allmän straffrätt vad angår brotten, s. 218 samt Jareborg (1994),  
s. 81. Wennberg är dock av en annan uppfattning, se s. 154.  
46 Se t.ex. SOU 1940:19 s. 41 samt Wennberg, s. 14.  
47 SOU 1996:185 del I, s. 233 ff.  
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2.5.1 Tjänliga försök 

Det första farerekvisitet tar sikte på så kallade tjänliga försök.48 Med ett tjänligt 

försök förstås att faran för att brottet skulle fullbordas var konkret. Det måste 

därför vara såväl existentiellt möjligt som plausibelt, det vill säga sannolikt, att 

brottet skulle fullbordas. Vilken sannolikhet som krävs för att det ska vara fara för 

brottets fullbordan varierar utifrån värdet på det intresse som hotas. Det har bland 

annat framhållits att vid fara för dödsfall är det tillräckligt med en låg grad av 

sannolikhet för att fara för brottets fullbordan ska föreligga.49 Huruvida 

farerekvisitet är uppfyllt bedöms i efterhand utifrån omständigheterna vid 

försökstidpunkten, eller vid en senare tidpunkt då gärningspersonen fortfarande har 

kontroll över gärningen.50  

2.5.2 Otjänliga försök 

Utöver dessa tjänliga försök har det emellertid ansetts motiverat att i viss 

utsträckning kriminalisera även så kallade otjänliga försök, det vill säga försök där 

det inte förelegat någon konkret fara för brottets fullbordan. Sådana otjänliga försök 

har ansetts straffvärda i den mån de är värda att tas på allvar. Så har ansetts vara 

fallet när en konkret fara varit utesluten endast genom en tillfällighet.51 Grunden för 

detta är att gärningspersonens brottsplan i dessa fall har ansetts rimlig, även om 

brottet av någon anledning inte kommit att fullbordas.52  

 Bedömningen om faran var utesluten endast på grund av tillfälliga omständlig-

heter ska göras utifrån gärningspersonens synvinkel.53 I praktiken har frågan 

aktualiserats mest frekvent när polis eller annan myndighet genom mellan-

kommande ingripanden kunnat byta ut de aktuella objekten (oftast narkotika, men 

även ädelstenar har förekommit) eller tagit dessa i beslag.54  

 

                                                           
48 Jfr SOU 1996:185 del I, s. 234 f.  
49 Se SOU 1996:185 del I, s. 234 som hänvisar till Jareborg (1994), s. 32 
samt Agge, Straffrättens allmänna del, andra häftet, s. 282 f.  
50 SOU 1996:185 del I, s. 233. Detta har kritiserats starkt av Wennberg, s. 114 ff.  
51 SOU 1996:185 del I, s. 235 som hänvisar till Strahl, s. 221.  
52 SOU 1996:185 del I, s. 235.  
53 SOU 1996:185 del I, s. 235.  
54 Se t.ex. NJA 1992 s. 679 samt NJA 1985 s. 544.  
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3 Uppsåt 

En förutsättning för att straffansvar ska kunna åläggas en gärningsperson är att 

denne också kan åläggas personlig skuld.55 Denna skuldprincip är fundamental inte 

bara i svensk rätt utan förekommer i de flesta rättsordningar. I svensk rätt kommer 

personlig skuld till uttryck i två former, uppsåt och oaktsamhet. 

 Försök till brott kan endast begås med uppsåt. Som kommer att diskuteras 

senare i detta arbete är emellertid uppsåtsprövningen vid oavslutade försöksbrott 

något annorlunda utformad än vid avslutade försök och fullbordade brott. I detta 

avsnitt kommer därför endast de aspekter av uppsåtsbegreppet som är av relevans 

för detta arbetes syfte att diskuteras.  

    

3.1 Utgångspunkter 

Sverige har aldrig haft ett lagstadgat uppsåtsbegrepp.56 Istället har frågan vad som 

ska anses utgöra uppsåt växt fram i symbios mellan praxis och doktrin.57 Efter 

många år av diskussioner i såväl lagutredningar som doktrin antogs det hypotetiska 

uppsåtet av HD genom NJA 1959 s. 63.58 Efter att massiv kritik riktats mot 

uppsåtsformen lade Straffansvarsutredningen fram ett förslag med innerbörden att 

det eventuella uppsåtet skulle avskaffas och istället ersättas med ett insiktsuppsåt.59 

Förslaget ledde emellertid inte till några förändringar av rättsläget då regeringen 

ansåg att återhållsamhet var påkallad när det kom till att förändra centrala straff-

rättsliga begrepp, eftersom det riskerar att leda till betydande osäkerhet i rättsläget 

en lång tid framöver.60 Regeringen öppnade dock för att utveckla, och vid behov, 

förändra uppsåtsbegreppet.  

 

                                                           
55 Se t.ex. SOU 2002:3 s. 230 ff. samt NJA 2011 s. 563 p. 20. 
56 SOU 1996:185 del I, s. 95. Straffansvarsutredningen föreslog att deras föreslagna uppsåtsbegrepp skulle 
lagstadgas, SOU 1996:185 del I, s. 108 ff. Förslaget antogs dock inte, se prop. 2000/01:85 s. 13.  
57 Huruvida denna ordning är lämplig med hänsyn till det starka legalitetskrav som gäller inom straffrätten har 
bl.a. ifrågasatts av Straffansvarsutredningen, se SOU 1996:185 del I, s. 110 ff.  
58 SOU 1996:185 del I, s. 96 samt Asp, JT 2002/03 s. 613.  
59 SOU 1996:185 del I, s. 108 och s. 112. Insiktsuppsåt är med dagens terminologi något missvisande. Det 
föreslagna uppsåtsbegrepp har istället karaktäriserats som en form av kvalificerat sannolikhetsuppsåt, se t.ex. 
Asp, JT 2002/03 s. 614.  
60 Prop. 2000/01:85 s. 10 ff.  
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3.2 Eventuellt uppsåt med hypotetiskt prov  

Det tidigare uppsåtsbegreppet bestod av tre delar: direkt uppsåt, indirekt uppsåt och 

eventuellt uppsåt med hypotetiskt prov. Eftersom den kritik som riktats mot det 

eventuella uppsåtet i viss mån även gör sig gällande vid oavslutade försöksbrott 

kommer denna uppsåtsform att behandlas här nedan.61  

 Eventuellt uppsåt förelåg om gärningspersonen insåg att det brottsliga 

resultatet var en möjlig biverkan av resultatet, och att det dessutom kunde hållas för 

visst att denne hade begått gärningen även om denne hade varit säker på att följden 

hade blivit effektens inträde.62 Det var därför inte gärningspersonens inställning i 

det faktiska fallet som bedömdes, utan hur denne hypotetiskt skulle ha agerat i en 

situation där denne var fullt upplyst om resultatet.63 Även om det andra ledet i första 

hand skulle avgöras utifrån vad gärningspersonen faktiskt gjort fanns här också 

utrymme att låta den tilltalades personliga egenskaper utgöra bevis för hur denne 

hade agerat i en hypotetisk situation.64    

 Som tidigare nämnts utsattes det eventuella uppsåtet för massiv kritik genom 

åren.65 RÅ menade redan i NJA 1959 s. 63 att det hypotetiska provet måste framstå 

som svårbegripligt för allmänheten och kunde för den dömde i vissa fall väcka tvivel 

om domens rättfärdighet. Argumentet fördes också fram av Bergendal året därefter 

och kom att återupprepas av 1996 års Straffansvarsutredning.66 Av Straffansvars-

utredningen framhölls det vidare att uppsåtsbegreppet var svårt att tillämpa 

eftersom det förutsatte en prövning av hur en person skulle ha handlat utifrån något 

som denne, vid gärningstillfället, kanske bara löst hade föreställt sig. Överhuvud-

taget ansåg Straffansvarsutredningen att det var anmärkningsvärt att avgörandet av 

skuldfrågan kunde ske utifrån hypotetiska antaganden.67  

 Den kanske främsta och allvarligaste kritiken, som också vidhölls av 

Straffansvarsutredningen, var dock de principiella invändningar som kunde riktas 

                                                           
61 Den intresserade läsaren hänvisas med fördel till SOU 1996:185 del I, s. 86 samt Jareborg, Handling och 
uppsåt (1969), s. 10 f. för redogörelser kring det direkta och indirekta uppsåtet.  
62 SOU 1996:185 del I, s. 86.  
63 SOU 1996:185 del I, s. 96.  
64 SOU 1996:185 del I, s. 96 f.  
65 I diskussionen huruvida det eventuella uppsåtet med hypotetiskt prov eller sannolikhetsuppsåtet bör utgöra 
den nedre gränsen mot oaktsamhet har ett inte obetydligt antal auktoriteter föredragit det förra, bl.a. 
Thornstedt, Agge och Strahl, se SOU 1996:185 del I, s. 104. 
66 SOU 1996:185 del I, s. 104 och s. 109.  
67 SOU 1996:185 del I, s. 110. Denna kritik upprepades också av HD i NJA 2004 s. 176.  
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mot att gärningspersonens personliga egenskaper användes som bevisfakta för 

dennes uppsåt i den specifika situationen, istället för den skuld som kommit till 

uttryck i den åtalade gärningen. Eftersom det prövades hur gärningspersonen skulle 

ha agerat i en situation om denne haft full kännedom om omständigheterna kunde 

domstolarna väga in egenskaper såsom brottsbenägenhet, allmän karaktär och dylika 

karaktärsdrag. Mycket av kritiken riktades mot att detta stred mot den moderna och 

idag rådande uppfattningen att det är den brottsliga gärningen och gärnings-

personens subjektiva relation till denna, men inte dennas personliga egenskaper, 

som är straffvärd.68  

 

3.3 Likgiltighetsuppsåt 

I NJA 2004 s. 176 beslutade HD att det svenska uppsåtsbegreppet ska bestå av 

avsikts-, insikts-, och likgiltighetsuppsåt. Eftersom det inte uppstår några omdelbara 

problem med avsikts- och insiktsuppsåtet i förhållande till de frågeställningar som 

detta arbete diskuterar kommer endast likgiltighetsuppsåtet att redogöras för.  

 Efter avgörandet NJA 2004 s. 176 dras skiljelinjen mellan uppsåt och 

oaktsamhet med ett likgiltighetsuppsåt. På samma sätt som det eventuella uppsåtet 

består denna uppsåtsform av två led, varav det första består av ett kognitivt element. 

Gärningspersonen måste åtminstone fattat misstanke om risken för en viss effekt 

eller att en viss gärningsomständighet förelåg.69 I ett senare avgörande, NJA 2004 s. 

479 framhöll också HD att gärningspersonens subjektiva mognad kan påverka om 

denne uppfyllt det första ledet i prövningen. I fallet ansågs det inte att en femtonårig 

pojke, med hänsyn till sin ålder, kunde sägas vara likgiltig inför risken att flera 

knivhugg i ryggen kunde medföra att offret avled.    

 Nästa led består av ett viljeinriktat, voluntativt, moment. Denna prövning tar 

sikte på om gärningspersonen, trots insikt om risken, varit likgiltig till för-

verkligandet av denna risk till en viss effekt eller att en viss gärningsomständighet 

förelåg. Har gärningspersonen handlat i förlitan på att effekten inte skulle inträffa 

                                                           
68 SOU 1996:185 del I, s. 109.  
69 Är risken för en viss effekt låg bör man dessutom kunna diskutera om kravet på gärningskontroll och 
huruvida gärningen innefattade ett otillåtet risktagande, se exempelvis frågan om låga smittorisknivåer i  
NJA 2004 s. 176. 
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skall gärningen inte anses uppsåtlig.70 Enligt HD:s domskäl ska det, vid 

bedömningen av det andra ledet, vara avgörande att förverkligandet av effekten eller 

förekomsten av omständigheten, vid gärningstillfället, inte utgjorde ett relevant skäl för 

gärningspersonen att avstå från gärningen. Däremot är det inte nödvändigt att 

gärningspersonen värderat förverkligandet av risken eller att gärnings-

omständigheten förelåg på ett visst sätt.    

 Det har framförts åsikten att det egentligen är en liten skillnad mellan det 

eventuella uppsåtet med hypotetiskt prov och likgiltighetsuppsåtet.71 Asp framhåller 

dock att den till synes lilla teoretiska skillnaden att det för likgiltighetsuppsåtet är 

gärningspersonens inställning vid gärningsögonblicket som hamnar i fokus i 

praktiken blir väldigt betydelsefull.72 Som kommer att visas nedan blir denna skillnad 

dock skenbar vid oavslutade försöksbrott. 

 

3.4 Att bevisa uppsåt  

Som Jareborg uttryckte det kan uppsåtsdefinitionen aldrig helt separeras från den 

processuella verkligheten. Oavsett hur väldefiniterat uppsåtsbegreppet än må vara är 

det nämligen minst lika viktigt hur den sedan tillämpas av domstolarna.73 Nära 

förknippat med frågan hur uppsåtsbegreppet ska definieras, och om uppsåt 

föreligger i en given situation, blir därför frågan hur uppsåtet ska kunna bevisas.74     

 I NJA 2004 s. 176 behandlade HD också frågan hur likgiltighetsuppsåtet ska 

kunna bevisas relativt utförligt. Just bevissvårigheterna hade nämligen tidigare 

framhållits som en av de stora nackdelarna med likgiltighetsuppsåtet.75 För att 

bemöta kritiken, som kort gick ut på att det finns en risk att domstolarna återfaller i 

hypotetiska bedömningar då likgiltigheten kan vara svårmanifesterad i gärningen, 

drog HD upp vissa riktlinjer för bevisbedömningen. Detta gjordes med 

utgångspunkt i det tidigare avgörandet NJA 2002 s. 449, men bekräftade att dessa 

utgångspunkter även gällde i förhållande till det uppsåtsbegrepp HD utvecklade i 

                                                           
70 Se också Ulväng, SvJT 2005 s. 14 f. samt Asp, JT 2004/05 s. 393. 
71 Asp, JT 2004/05 s. 391.  
72 Asp, JT 2004/05 s. 391.  
73 Jareborg (1969), s. 5.  
74 Se t.ex. prop. 2000/01:85 s. 12 
75 Se t.ex. SOU 1996:185 del I, s. 120 samt minoriteten i NJA 2002 s. 449.  
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NJA 2004 s. 176. HD tillade dock att dessa riktlinjer är just riktlinjer, och därmed 

ska behandlas med ”försiktighet och urskiljning”.76    

3.4.1 Omständigheter som talar för uppsåt 

Vid bedömningen ska omständigheterna vid gärningen vara avgörande.  Vad gäller 

likgiltighet inför effekten är insikt om att det föreligger en mycket hög sannolikhet 

för effekten normalt tillräckligt för att uppsåt ska anses föreligga. Om en hög 

sannolikhet för effektens inträde inte förelåg menade HD att hänsynslöst beteende, 

upprörd sinnesstämning och att gärningspersonen har ett intresse i gärningen talar 

för att denne handlat med likgiltighet.77   

 Att gärningen var planerad ansågs också kunna tala för att gärningspersonen 

handlat uppsåtligt, eftersom det medvetna risktagandet då framstår som kalkylerat 

och därmed likgiltigt, i motsats till impulshandlingar som generellt får anses tala 

emot en likgiltig inställning. Även angreppssättet kunde enligt HD tala för att 

gärningspersonen agerat med likgiltighet.     

3.4.2 Omständigheter som talar emot uppsåt  

Efter NJA 2004 s. 176 har såväl Asp som Ulväng framhållit vissa bevisfakta som 

enligt dem talar emot att gärningspersonen var likgiltig till effektens inträde. Vissa av 

dessa bevisfakta följer motsatsvis av de omständigheter HD tog upp. Asp menar 

exempelvis att det bara undantagsvis bör vara möjligt att påvisa likgiltighet när 

gärningspersonen uppfattat sannolikheten för effektens inträde som låg.78  

 Vidare tar Asp och Ulväng upp omständigheten att gärningspersonen faktiskt 

bryr sig om den, eller det, som berörs av en viss följd eller en viss omständighet. 

Egenintresset skulle i dessa fall då tala mot att gärningspersonen var likgiltig inför 

följdens inträde.79 Noterbart är att just gärningspersonens intresse i gärningen av 

HD ansågs tala för en likgiltig inställning. Uppenbarligen innefattar begreppet för 

många varianter för att generellt kunna tala vare sig för eller emot en likgiltig attityd. 

Vidare menar Asp att en gärningsperson som har övervärderat risken inte 

                                                           
76 Se NJA 2004 s. 176, s. 200 i avgörandet.  
77 Att upprörd sinnesstämning kan tala för att uppsåt föreligger får anses vara kontroversiellt, eftersom 
samma omständighet tidigare snarare ansetts tala mot att gärningspersonen agerade uppsåtligt, se t.ex.  
NJA 1968 s. 500 där HD uttalade att det faktum att gärningsmannen begått handlingen i stark affekt inte 
uteslöt att han kunde ha begått handlingen uppsåtligen.  
78 Asp, JT 2004/05 s. 392.  
79 Asp, JT 2004/05 s. 393. Denna faktor sluter sig även Ulväng till, se SvJT 2005 s. 14.  
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nödvändigtvis behöver vara likgiltig inför denna.80 Ulväng tar också upp 

omständigheten att gärningspersonen vidtagit säkerhetsåtgärder, då denna då 

knappast var likgiltig inför effektens realiserande.81   

 Slutligen är såväl Ulväng som Borgeke minst sagt kritiska till HD:s 

likgiltighetsfaktorer. Ulväng menar att det blir svårt att finna bevisfakta som kan 

ligga till grund för bevisvärderingen. Borgeke sluter sig till detta och tillägger för 

egen del att bevisfaktorerna är opraktiska eftersom de är svårtillämpade, samt att de 

inte är lämpliga eftersom de egentligen inte är vägledande i frågan om gärnings-

personen verkligen agerat med uppsåt.82    

  

                                                           
80 Asp, JT 2004/05 s. 393 f.  
81 Ulväng, SvJT 2005 s. 15.  
82 Borgeke, JT 2008/09 s. 290.  
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4 Uppsåtets nedre gräns vid oavslutade försök 

4.1 Uppsåtskravet vid försöksbrott 

Utmärkande för just försöksbrott är att gärningspersonen har försökt att göra mer 

än denne faktiskt har gjort, det vill säga att dennes uppsåt sträcker sig utöver det 

faktiska händelseförloppet.83 Med anledning av detta måste uppsåtet till det 

fullbordade brottet föreligga redan vid påbörjandet av försöksgärningen.84 Försök 

till brott kan endast begås med uppsåt och oaktsamma försök förekommer därför 

inte i svensk rätt.85     

 Frågan om samtliga uppsåtsformer kan användas vid försöksbrott har 

diskuterats länge i såväl förarbeten som doktrin.86 Till viss del har diskussionen 

handlat om termen ”försök” ska läsas som ”eftersträvas” och därmed utesluta det 

tidigare gällande eventuellt uppsåt som ansvarsgrund.87 Wennberg menar till 

exempel att det verkar långsökt att tala om att man försökt att göra något som man 

tänkt sig som en möjlig följd av en handling, det vill säga att man försökt utföra ett 

brott man bara ställt sig likgiltig till.88 Att det straffrättsliga försöksbegreppet är 

vidare än vad som följer av det allmänna språkbruket ansågs dock inte som ett 

bärande argument mot att samtliga uppsåtsformer skulle kunna användas också vid 

försöksbrott i Bergendals betänkande.
89

    

 Också bland de statliga utredningarna har oenighet rått under åren. 

Strafflagskommissionen ansåg inte att eventuellt uppsåt skulle vara tillräckligt för att 

föranleda ansvar för försöksbrott, utan föreslog att endast direkt och indirekt uppsåt 

skulle kunna användas.90 De senaste utredningarna har dock intagit ställningen att 

samtliga uppsåtsformer skulle kunna användas även vid försöksbrott, eftersom det 

normalt var tillräckligt med eventuellt uppsåt för att ansvar för fullbordat brott 

                                                           
83 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder (2013), s. 399.  
84 NJA 2004 s. 176 samt NJA 2002 s. 449. 
85 SOU 1996:185 del I, s. 237 samt Jareborg (1994), s. 75.  
86 SOU 1923:9 s. 185, SOU 1940:19 s. 37 samt SOU 1996:185 del I, s. 237 och s. 260. Se också Wennberg, 
s. 240 ff.  
87 Se SOU 1940:19 s. 37 f. samt Wennberg, s. 250. 
88 Wennberg, s. 250. 
89 SOU 1940:19 s. 37. Även Wennberg sluter sig till denna slutsats, se s. 251. Se också Jareborg, Allmän 
kriminalrätt (2001), s. 378. Wong har dock kritiserat argumentet, se Wong, Uppsåt till försök att föröva brott, 
i Festskrift till Josef Zila, s. 233. 
90 SOU 1923:9 s. 185. 
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skulle föreligga.91 Enligt dessa kunde det uppfattas som både stötande och 

oförståeligt för en tilltalad att det var tillräckligt med eventuellt uppsåtför att dömas 

till fullbordat brott, men inte för försök till brott, som normalt har ett lägre 

straffvärde. Bergendal anförde också att det är gärningspersonens farliga 

viljebeskaffenhet som bestraffas och denna är densamma vare sig brottet fullbordats 

eller inte.92     

 Straffansvarsutredningen ansåg dock att det förelåg betänkligheter mot att 

använda det då gällande eventuella uppsåtet vid försöksbrott och föreslog, bland 

annat därför, att ett förändrat uppsåtsbegrepp skulle användas istället.93 Förslaget 

genomfördes emellertid inte.94 Lagstiftarens utgångspunkt verkar således vara att 

samtliga uppsåtsformer kan grunda ansvar för försök till brott. Detta är försett med 

ett undantag. Kräver det självständiga brottet som försöket relaterar till ett 

kvalificerat uppsåt krävs det också att försöksbrottet begåtts med motsvarande 

uppsåt.95 Till exempel förutsätter spioneri avsiktsuppsåt i förhållande till rekvisitet 

att gå främmande makt tillhanda, 19 kap. 5 § BrB.   

  

4.2 Kvalificerat uppsåtskrav och NJA 2011 s. 627 

Som diskuterades ovan verkar lagstiftaren ha inställningen att samtliga 

uppsåtsformer ska kunna användas för att möjliggöra ansvar för oavslutade försök. I 

detta avsnitt ska det utredas om detta efter NJA 2011 s. 627, som rörde uppsåt till 

ett oavslutat förberedelsebrott, alltjämt kan anses utgöra gällande rätt.  

4.2.1 Omständigheter och avgörandet 

NJA 2011 s. 627 rörde en man, härefter kallad X, som åtalats för att ha planerat 

samt införskaffat kemikalier i syfte att framställa sprängmedel. Sprängmedlet skulle 

sedan enligt åtalet användas för att spränga en bil i vilken två poliser skulle befinna 

sig. Mannen åtalades för förberedelse till mord alternativt allmänfarlig ödeläggelse. 

                                                           
91 SOU 1940:19 s. 37, prop. 1942:4 samt SOU 1996:185 del I, s. 227. Även Wennberg sluter sig till denna 
slutsats, se s. 251.  
92 SOU 1940:19 s. 38. Wong har kritiserat argumentet, eftersom detta förvisso kan utgöra ett skäl för att 
generellt kriminalisera försök, men är intetsägande när det gäller vilken uppsåtsform som bör gälla vid 
försöksbrott, se Wong, s. 233. 
93 SOU 1996:185 del I, s. 237 och s. 260.  
94 Prop. 2000/01:85 s. 9 ff. 
95 SOU 1996:185 del I, s. 237 samt Jareborg (2001), s. 378.  
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Eftersom X inte ännu framställt sprängmedlen utan endast införskaffat kemikalier 

var det frågan om ett oavslutat egenförberedelsebrott. I samband med att X hade 

gripits tidigare hade denne också uttalat vissa hot mot samma poliser i förhören, 

som enligt åtalet innefattade att X skulle använda sprängämnen mot poliserna och 

mannen åtalades därför också för hot mot tjänsteman.  

 Mannen dömdes i såväl tingsrätt som hovrätt för förberedelse till mord och 

hot mot tjänsteman. HD ansåg dock att de vanliga uppsåtsformerna inte kunde 

användas i förhållande till frågan om X beslutat sig för att genomföra den handling 

som hade utgjort det fullbordade brottet, det vill säga spränga bilen. HD utvecklade 

sedan detta och framhöll att det förvisso var visat att X beslutat sig för att spränga 

bilen, men inte att han därmed beslutat sig för att döda poliserna. I anslutning till 

detta uttalade sedan HD explicit att effekten att poliserna skulle dö inte var tillräckligt 

för att ansvar för förberedelse till mord kunde komma på fråga.96 Mannen dömdes 

därför inte för förberedelse till mord utan istället för förberedelse till allmänfarlig 

ödeläggelse. 

4.2.2 Har HD ställt upp ett kvalificerat uppsåtskrav? 

Det är enligt min mening svårt att tolka domen på något annat sätt än att HD ställer 

upp ett kvalificerat uppsåtkrav vid oavslutade egenförberedelsebrott. Detta styrks 

inte minst av att HD faktiskt uttalar att endast effekten att poliserna skulle dö inte 

var tillräcklig för att möjliggöra ansvar för förberedelse till mord.  HD:s uttalande 

om att beslutet att begå gärningen inte omfattade ett beslut att polismännen skulle 

dö talar vidare starkt för att HD anser att endast avsiktsuppsåt kan användas för att 

möjliggöra ansvar i dessa fall.     

 Vad HD enligt min mening gör är att de blandar ihop två av bedömningarna 

på ett irrelevant sätt. När HD skriver att samtliga uppsåtsformer inte kan användas 

för frågan om gärningspersonen beslutat sig för att begå gärningen är detta en fråga som 

är skild från den om gärningspersonen senare hade uppsåt till den uteblivna effekten. HD 

blandar emellertid ihop dessa frågor när den uttalar att X inte hade beslutat sig för 

att döda någon polisman samt att det inte var tillräckligt att polismännens död hade 

                                                           
96 NJA 2011 s. 627 p. 10 och p. 12.  
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kunnat bli en effekt.97 Att gärningspersonen måste ha beslutat sig för, och därför ha 

för avsikt, att begå gärningen är vare sig någonting nytt eller kontroversiellt.98 Att 

gärningsperson måste ha beslutat sig för, och därmed ha för avsikt att en specifik 

effekt ska uppnås, är däremot just såväl nytt som kontroversiellt.   

4.2.3 Stöd för utgången i målet 

Frågan är då med vilket stöd HD har för denna ståndpunkt. Mord alternativt dråp är 

inte brott som i sig fodrar ett kvalificerat uppsåt utan är fullt möjliga att begå med 

ett likgiltighetsuppsåt, 3 kap. 1 § och 2 § BrB. Omedelbart lagstöd saknas därmed 

för slutsatsen att ett likgiltighetsuppsåt inte är tillräckligt för att grunda ansvar för 

förberedelse i detta fall.99      

 Som anförts tidigare i detta arbete har också frågan om samtliga uppsåtsformer 

kan användas för oavslutade försöksbrott besvarats jakande av Bergendals be-

tänkande, som föranledde de nuvarande bestämmelserna, och att detta även 

fortsättningsvis får anses utgöra gällande rätt.100 HD hänvisade dock inte till detta i 

samband med sitt domslut. Istället hänvisar den till doktrinuttalanden av Asp.101 I 

avsnittet HD refererar till anför Asp att det centrala i fall av oavslutad 

egenförberedelse är huruvida gärningspersonen verkligen hade för avsikt att utföra 

den gärning som hade utgjort ett fullbordat brott.102 Att det krävs att gärnings-

personen beslutat sig för just detta har länge varit den rådande uppfattningen i 

svensk rätt och kommer därför inte som någon nyhet.103 Asp menade dock att det 

inte är nödvändigt att gärningspersonen företar denna handling i ett visst syfte. 

Gärningspersonen måste enligt Asp vara tillräckligt beslutsam i sin avsikt att begå 

gärningen, men att syftet med att denne begår gärningen inte behöver vara att uppnå 

en specifik effekt.104 HD blandar därmed ihop avsikten att utföra en viss handling 

med avsikten att handlingen ska få en viss effekt, vilket inte var vad Asp avsåg.105 

                                                           
97 Se NJA 2011 s. 627 p. 12 som hänvisar tillbaka till vad som sagts i p. 10.  
98 NJA 2011 s. 627 p. 10. 
99 Se ovan under avsnitt 4.1. 
100 SOU 1940:19 s. 37.  
101 NJA 2011 s. 627 p. 10.  
102 Asp (2007), s. 67 ff. och s. 74.  
103 SOU 1996:185 del I, s. 228, Strahl, s. 214 samt Wennberg, s. 244 ff. Se dock Cavallin som menar att 
samma uppsåtskrav bör gälla för hela brottsplanen och motsätter sig därför en differentiering, Cavallin, Skuld 
(1999), s. 389. 
104 Asp (2007), s. 74 f.  
105 NJA 2011 s. 627 p. 12 och Asp (2007), s. 65 
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Med Asps sätt att se på saken skulle X därför ha dömts för förberedelse till mord 

förutsatt att han var tillräckligt beslutsam i sin avsikt att spränga bilen med poliserna 

i, och därigenom var likgiltig i förhållande till effektens inträde, det vill säga 

polisernas död.  

4.2.4 Möjliga förklaringar till utgången i målet 

Nästa fråga är hur utgången i målet ska kunna förklaras på ett tillfredställande sätt. 

Enligt min mening finns det två alternativa förklaringsmodeller. Den ena, och i min 

mening mest troliga, är att HD helt enkelt misstolkat Asps doktrinuttalanden. Inte 

minst det faktum att HD faktiskt hänvisar till Asp i domskälen talar starkt för detta.  

 Det andra alternativet skulle kunna vara att utfallet berodde på att det inte var 

styrkt att den tilltalade beslutat sig för att spränga bilen när poliserna befann sig i 

den. Om avsikten inte omfattade den omständigheten att poliserna skulle befinna 

sig i bilen när bomben sprängdes kan X knappast ha varit likgiltig inför risken att 

poliserna kunde ha dött, särskilt om X hade handlat i förlitan på att poliserna inte 

skulle befinna sig i bilen.106 I ett sådant läge skulle det också kunna anföras att inte 

heller fara för brottets fullbordan förelåg, eller att faran var alltför liten för att 

framstå som plausibel, varpå ansvar var uteslutet på den grunden.  

 Om det senast framhållna är riktigt kan det anföras att det snarare är fråga om 

en olämplig och missvisande domskrivning. Det är heller inte osannolikt att just 

bevisfrågorna vägde tyngre i bedömningen än vad som framgick av HD:s domskäl. 

Det är nämligen svårt att föreställa sig vilka bevisfakta som skulle kunna utom 

rimligt tvivel styrka att X avsåg att spränga bilen med poliserna i. Att X dömdes för 

att ha hotat att använda sprängmedel mot poliserna var uppenbart inte tillräckligt, 

men just denna omständighet bemöttes inte heller i HD:s domskäl vad avsåg 

åtalspunkten förberedelse till mord. Eftersom bevisfrågan inte diskuterades i HD 

går det därför knappast att dra slutsatsen att denna fråga påverkade mer än de 

uttalanden som Asp gjort, eftersom en sådan tolkning inte vinner stöd i domskälen i 

övrigt. HD påtalade samtidigt med all önskvärd tydlighet att endast uppsåt till 

effekten inte var tillräckligt för ansvar. Mot bakgrund av detta får den troligaste 

tolkningen anses vara att HD i och med NJA 2011 s. 627 har ställt upp ett 

                                                           
106 Se ovan under avsnitt 3.3. 



28 
 

kvalificerat uppsåtskrav vid oavslutad egenförberedelse och att detta har skett efter 

en missvisande tolkning av doktrinuttalanden av Asp.   

 Denna slutsats föranleder emellertid en del frågor. Det kan på goda grunder 

ifrågasättas om HD verkligen har mandat att ställa upp ett sådant kvalificerat 

uppsåtskrav. Trots allt genomfördes ju relativt nyligen en statlig översyn av just 

bestämmelsen i 23 kap. 2 § BrB om förberedelse till brott. Eventuellt är detta ännu 

ett led i vad som har karaktäriserats som en offensiv rättsbildning från HD.107 Om 

nu HD ska ta sig mandat att ändra vad inte ens lagstiftaren har vågat ändra under ett 

halvt sekel är det dock uppseendeväckande att de gör detta utan vidare diskussion 

eller konsekvensanalys. Detta ska därför göras nedan.  

 

4.3 Utsträcka prejudikatet till oavslutade försök  

En fråga som exempelvis väcks efter utgången i NJA 2011 s. 627 är om prejudikatet 

kan utsträckas till att även omfatta oavslutade försök. Det finns nämligen en rad 

likheter mellan fall av oavslutad egenförberedelse och oavslutade försök som skulle 

kunna tala för detta. I båda fallen har gärningspersonen företagit någon gärning (en 

förberedelse eller försöksgärning) men har fortfarande kvar saker att utföra för att 

brottet ska fullbordas. Det är också frågan om att gärningspersonen har ett 

överskjutande uppsåt i förhållande till det fullbordade brottet, och i båda fallen är 

detta överskjutande uppsåt åtminstone en del av vad som medför att gärningarna 

anses straffvärda. I båda fallen är det fortsatta händelseförloppen i mer eller mindre 

utsträckning hypotetiska i bemärkelsen att endast gärningspersonen kanske vet vad 

denne egentligen hade tänkt göra. Dessutom gör sig liknande bevissvårigheter 

gällande eftersom det i båda fallen är fråga om uppsåt till icke realiserade effekter. 

 Den avgörande skillnaden mellan oavslutade egenförberedelser och oavslutade 

försöksbrott ligger dock i hur långt gärningspersonens brottsplan har hunnit 

realiseras. Ett försök ligger närmare brottets fullbordan än förberedelsebrottet och 

gärningspersonen har därför hunnit göra mer än vid förberedelsebrottet. För att ta 

omständigheterna i NJA 2011 s. 627 som exempel kan det anföras att 

sammanställningen av bomben utgör ett typfall på förberedelse. För att kunna 

                                                           
107 Se t.ex. Wersäll, SvJT 2014 s. 1 ff.  
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dömas för försök måste emellertid försökspunkten vara uppnådd, exempelvis 

genom att bomben placerats i eller i närheten av bilen. HD nämnde i sina domskäl 

ingenting om likheterna mellan de olika förfältsdelikten vilket knappast kan 

föranleda någon annan slutsats än att prejudikatet inte bör utsträckas till att även 

avse oavslutade försöksbrott.     

 Det finns i min mening flera goda anledningar till att även fortsättningsvis 

upprätthålla den ordningen. Detta eftersom att förberedelsegärningen, som anförts 

ovan, ligger än längre ifrån den fullbordade gärningen rent tidsmässigt än ett 

oavslutat försök gör. Asp pekar exempelvis på att det finns en rad omständigheter 

som fortfarande kan påverka gärningspersonens attityder till den fullbordade 

gärningen när det är frågan om ett oavslutat förberedelsebrott. När 

gärningsögonblicket närmar sig kan inte minst stundens allvar medföra att 

gärningspersonen ångrar sitt beslut och väljer att inte fullfölja brottsplanen.108 

Eftersom gärningspersonen vid oavslutade försöksbrott ändå på något sätt påbörjat 

huvudgärningens utförande får det anses mindre betänkligt att lägga 

gärningspersonens likgiltighet till last i en sådan situation, än vid en oavslutad egen-

förberedelse där riskförverkligandet ligger än mer i gärningspersonens sinnesvärld. 

4.3.1 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis finns det därför enligt min mening två starka argument för att 

inte utan vidare utsträcka prejudikatet i NJA 2011 s. 627 till att också omfatta 

oavslutade försöksbrott. Det första är att mindre av brottets fullbordan ligger i 

gärningspersonens sinnesvärld vid oavslutade försök eftersom det finns mer 

handlande att bedöma uppsåtet i förhållande till än vid oavslutad förberedelse. Det 

andra är att det får anses som mer långtgående och därmed betänkligt att lägga en 

likgiltighet till last för en person inför en gärning som gärningspersonen ännu inte 

ens påbörjat, än att lägga samma likgiltighet till last när gärningspersonen faktiskt 

påbörjat utförandet av sin brottsplan.109 Fram till dess att HD, eller lagstiftaren för 

den delen, tydligt slagit fast motsatsen bör därmed gällande rätt även fortsatt anses 

vara att likgiltighetsuppsåtet är möjligt att använda vid oavslutade försök. 

                                                           
108 Asp (2007), s. 104.  
109 Dessutom skiljer sig farerekvisitet mellan 23 kap. 1 § och 23 kap. 2 § BrB sig åt.  
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5 Att bevisa likgiltighetsuppsåt vid oavslutade försök 

Att det i nuläget inte är möjligt att dra slutsatsen att likgiltighetsuppsåt inte kan 

tillämpas vid oavslutade försök innebär inte nödvändigtvis att denna ordning är 

lämplig. Som anförts tidigare, och som även Asp framhåller, är det kanske främst 

möjligheterna att bevisa uppsåt som begränsar möjligheterna att tillämpa 

likgiltighetsuppsåtet i dessa fall.110 Frågan om uppsåt föreligger i en given situation 

är med andra ord nära förknippad med möjligheterna att bevisa uppsåtet.111 För att 

möjliggöra en diskussion om huruvida likgiltighetsuppsåtet är lämpligt att använda 

vid oavslutade försök är det därför nödvändigt att diskutera om och hur uppsåtet 

ska kunna bevisas i dessa fall. Denna fråga är vidare inte frikopplad från de allmänna 

principerna för bevisprövning och bevisföring. Dessa kommer därför kort att 

redogöras för innan diskussionen går över till bevisning av just oavslutade försök. 

 

5.1 Bevisrättsliga utgångspunkter 

En naturlig utgångspunkt är vad det är som egentligen ska bevisas vid oavslutade 

försök, med andra ord vad som utgör bevistemat. Vid dessa brott utgörs bevistemat 

av att gärningspersonens uppsåt ska omfatta den utförda försöksgärningen, beslutet 

att begå de kvarstående handlingarna för att brottet ska fullbordas och slutligen den 

effekt som uteblivit eftersom försöket inte fullbordats.112 Beslutet att begå 

resterande handlingar har traditionellt hänförts till uppsåtsprövningen, även om det 

också skulle kunna hänföras till försökspunktens placering.113 Dessa utgör så kallade 

subjektiva överskottsrekvisit, vilket innebär att det är en förutsättning att dessa 

föreligger för att gärningen ska vara brottsbeskrivningsenlig, och därmed otillåten.   

 Nästa fråga är till vilken styrka detta bevistema ska bevisas för att domstolen 

ska kunna döma till ansvar. Beviskravet i brottmål är inte uttryckt i lag. HD har dock 

genom ett antal prejudikat slagit fast att beviskravet i brottmål är att ett rättsfaktum 

                                                           
110 Se ovan under avsnitt 3.4 samt Asp (2007), s. 105.  
111 Se t.ex. prop. 2000/01:85 s. 12. 
112 SOU 1996:185 del I, s. 237 samt Wennberg, s. 244. Det senare brukar i praxis benämnas som att 
gärningspersonen måste vara tillräckligt bestämd i sitt uppsåt, se SOU 1996:185 del I, s. 228 och s. 237. 
113 SOU 1996:185 del I, s. 238, NJA 1991 s. 322 samt Jareborg (1994), s. 82.  
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ska vara ställt utom rimligt tvivel.114 Efter viss diskussion i doktrin, där ett sänkt 

beviskrav i förhållande till uppsåtsrekvisitet har förespråkats, slog emellertid HD i 

NJA 2012 s. 45 fast att samma höga beviskrav gäller för skuldrekvisten som övriga 

brottsförutsättningar.115     

 Vad detta beviskrav i praktiken innebär råder det däremot delvis delade 

meningar om. Frände, till vilken även Träskman hänvisar, uttrycker det som att det 

efter bevisvärderingen inte ska återstå något beaktansvärt tvivel.116 Gregow framhåller 

att det “praktiskt sett skall framstå som uteslutet att den åtalade är skyldig”.117 

Diesen har vidare förklarat att beviskravet är uppnått om “friande alternativ till 

åklagarens gärningspåstående kunnat elimineras”118   

 Mot bakgrund av principen om fri bevisvärdering har HD varit restriktiv till 

att göra ledande uttalanden om vad som ska vara tillräckligt, och motsatsvis, 

otillräckligt för att beviskravet ska vara uppnått. Ett sådant sällsynt uttalande kom 

emellertid HD med i NJA 2015 s. 702. I domen framhöll HD att beviskravet utom 

rimligt tvivel bland annat innebär att det inte får finnas andra möjliga förklaringar till 

händelseförloppet än den som innefattas i åklagarens gärningsbeskrivning.119 I detta 

sammanhang bör det noteras att HD endast talar om vad som inte är tillräckligt för 

att beviskravet ska vara uppfyllt – nämligen om alternativa hypoteser till åklagarens 

gärningspåstående inte är motbevisade – men den talar inte om vad som ska vara 

tillräckligt för att åtalet ska anses styrkt. Att alternativa hypoteser är motbevisade är 

därmed en nödvändig, men inte en tillräcklig förutsättning för att beviskravet ska 

vara uppfyllt. Just alternativa hypoteser får kanske särskilt stor betydelse vid 

oavslutade försöksbrott. Ett sådant brott är nämligen till sin natur är i viss mån 

hypotetiskt, eftersom en del av gärningspersonens handlande fortfarande ligger i 

                                                           
114 Detta beviskrav fastslogs i NJA 1980 s. 725 och har senare bekräftats i b.la. NJA 1982 s. 164, NJA 1991 s. 
83, NJA 1992 s. 446, NJA 1993 s. 68, NJA 1993 s. 277 samt NJA 1996 s. 176. 
115 Se t.ex. Diesen, Bevisprövning i brottmål, s. 162 ff., Strahl, s. 113 och s. 128, Ekelöf/Edelstam/Heuman, 
Rättegång IV, s. 156 not 284 samt Jareborg (1969), s. 320. Detta beviskrav gällde troligen också tidigare, se 
NJA 1996 s. 27 men NJA 2012 s. 45 satte stopp för diskussionen. En möjlighet att ställa ett lägre beviskrav 
har således endast accepterats vid nödvärn och nöd, se NJA 1990 s. 210, vid excess, se NJA 2005 s. 237, och 
vid putativsituationer, se NJA 2012 s. 45 p. 15.   
116 Se Frände, Brott och rättegång, s. 285 och Träskman, Rimligt eller inget rimligt tvivel, Festskrift till Lars 
Heuman, s. 502.  
117 Gregow, SvJT 1996 s. 510.  
118 Diesen, s. 147.  
119 NJA 2015 s. 702 p. 21 och p. 29. Det kan ifrågasättas under vilka förutsättningar HD kan, och bör, uttala 
sig om allmänna principer för bevisvärdering mot bakgrund av principen om fri bevisföring såsom uttryckt i 
35 kap. 1 § RB. 
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framtiden. Efter den nyligen refererade HD- domen får det därmed inte finnas 

andra möjliga förklaringar till personens handlande, eller tilltänkta handlande, än det 

uppsåt som åklagaren upptagit i gärningsbeskrivningen.   

 För att domstolarnas uppsåtsbedömningar ska kunna nå upp till det högt 

ställda beviskravet måste det vara möjligt att hitta relevanta bevisfakta att lägga till 

grund för uppsåtsbedömningen.120 I teorin finns det inga begränsningar för vad som 

kan utgöra bevisfakta, vilket är en konsekvens av den svenska principen om fri 

bevisföring.121 I praktiken begränsas emellertid raden av möjliga bevisfakta av 

försöksbrottets konstruktion men också av de särskilda problem som uppstår när 

det kommer till att hitta bevisfakta för ett framtidsinriktat uppsåt eftersom detta, på 

många sätt och vis, endast existerar i gärningspersonens sinnesvärld. I det 

kommande avsnittet ska det därför utredas vilka bevisfakta som kan, och bör, 

användas för att bevisa gärningspersonens uppsåt i dessa fall.  

 

5.2 Den redan utförda försöksgärningen 

För att försökspunkten överhuvudtaget ska vara nådd krävs det enligt 23 kap. 1 § 

BrB att gärningspersonen på något sätt har utfört en handling och därmed påbörjat 

utförandet av brottet. Eftersom denna handling redan är utförd, eller håller på att 

utföras och således inte ligger i framtiden, kan samtliga uppsåtsformer tillämpas och 

uppsåtsprövningen göras på samma sätt som för ett fullbordat brott.122 Om 

prövningen görs mot ett likgiltighetsuppsåt medför detta också att samtliga av de 

likgiltighetsmarkörer som HD utvecklat kan användas för att fastställa uppsåt.123 

Även om detta förstås kan vara svårt nog föreligger emellertid inga särkskilda 

problem i detta led i förhållande till oavslutade försök.124   

 

                                                           
120 Se t.ex. Ulväng, SvJT 2005 s. 8.  
121 Ulväng, Uppsåt som rättsfaktum och bevistema, i Festskrift till Per Ole Träskman (2011), s. 476.  
122 SOU 1996:185 del 1, s. 237. Se t.ex. NJA 2004 s. 176 för hur denna bedömning kan göras. 
123 Se ovan under avsnitt 3.4.1 och där gjorda hänvisningar. 
124 Wennberg, s. 240.  
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5.3 Beslutet att genomföra resterande handlingar125  

5.3.1 Utgångspunkter 

Som tidigare anförts krävs det att gärningspersonen verkligen format en avsikt, i 

bemärkelsen beslut, att genomföra de återstående handlingarna som krävs för att 

brottet ska fullbordas.126 Wennberg beskriver detta som att gärningspersonen måste 

ha ett kvalificerat uppsåt, i form av ett avsiktsuppsåt, till omständigheten att denne 

avser att begå resterande handlingar.127 I praxis har detta istället beskrivits som att 

gärningspersonen måste vara tillräckligt bestämd i sitt uppsåt.128 Detta har 

traditionellt betraktats som en del av uppsåtsbedömningen och inte till frågan om 

försökspunkten är uppnådd, även om man skulle kunna hänföra frågan till båda 

delarna av försöksbestämmelsens brottsbegrepp.129   

 Egentligen är det poänglöst att tala i termer om huruvida detta beslut är en 

form av kvalificerat uppsåt som Wennberg menar. Det centrala är nämligen om 

gärningspersonen verkligen har fattat ett straffrättsligt relevant beslut att genomföra 

de resterande gärningarna.130 För att undvika eventuella missförstånd med vad som 

avses kommer endast termerna avsikt och beslut att användas fortsättningsvis.  

5.3.2 Försöksgärningens relevans som bevisfaktum  

Eftersom endast verkställighetshandlingar är kriminaliserade inom ramen för den 

svenska försöksbestämmelsen är det alltid en förutsättning att gärningspersonen på 

något sätt påbörjat försökets utförande. Det ligger därför nära till hands att använda 

denna försöksgärning som bevisfaktum för att gärningspersonen faktiskt beslutat sig 

för att begå huvudgärningen. Detta har också skett i den praktiska rätts-

tillämpningen. I NJA 1990 s. 354 stod en kvinna åtalad för försök till främjande av 

flykt efter att hon, beväpnad med en pistol, anmälde sig i häktets porttelefon och 

sedan, när hon fick genomgå en kroppsvisitation, påträffades med bland annat 

pistolen samt manliga kläder. HD ansåg att försökspunkten var nådd redan när 

kvinnan anmälde sig i porttelefonen och anför sedan för att kvinnan, genom att 

                                                           
125 Detta underavsnitt bygger vagt på ett avsnitt som jag författat till en tidigare promemoria på 
juristprogrammet. Det avsnittet var på strax under två sidor.  
126 SOU 1996:185 del 1, s. 228 samt Asp (2007) s. 67 och s. 74.  
127 Wennberg, s. 244. 
128 SOU 1996:185 del 1, s. 228 och s. 237. 
129 SOU 1996:185 del I, s. 238 samt NJA 1991 s. 322.  
130 Asp (2007), s. 67 och s. 74 
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begå denna försöksgärning, också beslutat sig för att begå även de kvarvarande 

handlingarna. Detta var eftersom att hon, för brottets fullbordan, i det ögonblicket 

kom att bli beroende av omständigheter som låg huvudsakligen utanför hennes 

kontroll. Genom att anmäla sig i porttelefonen ansåg HD att kvinnan tog ”ett steg som 

på ett påtagligt sätt visade en fasthet i hennes uppsåt att hjälpa X att fly”. Försöksgärningen 

kunde följaktligen sägas konkretisera det av kvinnan fattade beslutet.  

 Domen bör dock (åtminstone vad avser uppsåtsfrågan) ha ett relativt 

begränsat prejudikatvärde. Kvinnan hade exempelvis erkänt att hon avsåg att frita en 

av de intagna på häktet. I ett sådant läge är det givetvis lättare för domstolen att i 

efterhand peka på en tidpunkt när gärningspersonen också ansågs ha fattat ett 

beslut. Att försöksgärningen kan användas som bevisfakta för beslutet att begå 

brottet när gärningspersonen, genom försöksgärningen, förlorar kontrollen över 

resterande händelseförlopp är förmodligen inte heller särskilt kontroversiellt. Om 

det resterande händelseförloppet ligger utanför ens kontroll, men man likväl 

genomför försöksgärningen borde denna acceptans av resterande händelser duga för 

att ett relevant beslut ska anses föreligga.    

 Det är dock inte alltid som försöksgärningen medför att gärningspersonen 

förlorar kontrollen på dylikt sätt. En person som tagit strupgrepp på en annan har 

exempelvis fullständig kontroll över det fortsatta händelseförloppet. Försöks-

gärningen kan också ha begåtts för ”alla eventualiteters skull”. Den inledande 

handlingen utesluter då inte att gärningspersonen kan vackla om de resterande 

gärningarna. Att A lyfter pistolen mot B betyder inte nödvändigtvis att A slutligt 

beslutat sig för att skjuta B. A kanske våndas, försöker rationalisera och besluta sig 

för denne ska göra samtidigt som denne begår försöksgärningen.  

 Att försöksgärningen ibland kan utgöra bevisfakta för att gärningspersonen 

beslutat sig för att begå resterande handlingar ska mot bakgrund av NJA 1990 s. 354 

inte förnekas. Däremot bör det med anledning av det nyss anförda inte vara möjligt 

att presumera att gärningspersonen beslutat sig för att begå hela gärningen, eller 

samtliga gärningar, enbart på den grunden att denna påbörjat gärningens 

utförande.131 I några fall har HD emellertid just presumerat en avsikt utifrån 

gärningspersonens försöksgärning. NJA 1998 s. 86 rörde försök till mord. I 

                                                           
131 Se t.ex. Ulväng, SvJT 2005 s. 9 not 23.  
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domskälen anförde majoriteten av HD att det angreppssätt som försöksgärningen 

utgjordes av kan tala för med vilken avsikt gärningspersonen handlade. Den fann att 

ett strupgrepp av viss varaktighet och kraft, tillsammans med användande av 

skjutvapen eller gift, utgjorde exempel på ett sådant angreppssätt som talar för att 

gärningspersonen hade för avsikt att döda eftersom ett sådant angrepp alltid är 

förenat med livsfara. Därmed ställer HD också upp en objektiv norm för när det 

generellt får anses att gärningspersonen har fattat ett beslut, även om det inte 

närmare kan utredas exakt vad gärningspersonen egentligen avsåg med gärningen. 

Genom att företa gärningen får denna då ”anses ha haft” en viss avsikt, även om 

gärningspersonen själv kanske bestrider detta.    

 Det faller sig förvisso närmast naturligt att domstolarna vissa gånger på dylikt 

sätt presumerar att gärningspersonen får anses ha handlat med en specifik avsikt. 

Gärningspersonen själv har ju nämligen ett starkt intresse av att neka till att denna 

har handlat exempelvis med avsikt att döda. Skulle den tilltalades utsaga alltid tas för 

godo skulle beviskravet därmed läggas alltför högt, vilket i sin tur kan medföra 

förtroendeproblem för rättsväsendet. Däremot bör dylika presumtioner alltid 

användas med urskiljning och försiktighet. En specifik gärning kan nämligen många 

gånger utgöra försökspunkt för en rad olika brott, beroende på vilken avsikt 

gärningspersonen handlade med.132 Just ett strupgrepp är ett sådant exempel. HD 

har, som framförts ovan, i detta avseende påtalat att ett strupgrepp av viss styrka 

och varaktighet talar för att gärningspersonen fattat ett beslut att döda personen. Ett 

strupgrepp behöver dock inte vara vare sig varaktigt eller särskilt kraftfullt. 

Beroende på vilken avsikt gärningspersonen handlade med kan ett strupgrepp till 

exempel medföra att ett försök till mord, dråp, våldtäkt eller misshandel har 

påbörjats. Ett strupgrepp utgör ju en våldshandling och dessa ingår i flera brott. 

 Mot bakgrund av utfallen i NJA 1990 s. 354 och NJA 1998 s. 86 måste 

slutsatsen rimligtvis bli att försöksgärningen i vissa fall kan användas för att bevisa 

vad gärningspersonen avsåg att fortsättningsvis göra. Så är fallet när gärnings-

personen genom försöksgärningen förlorar kontrollen över det fortsatta händelse-

förloppet, eller det angreppssättet typiskt sett utgör en livsfara för personen den 

                                                           
132 Se Träskman, Kan gärningspersonens uppsåt bevisas med hållpunkter i sinnesvärlden?, i Skuld och 
Ansvar, Straffrättsliga studier tillägnade Alvar Nelson (1985),  s. 66 för liknande resonemang om än i ett annat 
sammanhang.  
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riktar sig mot. Däremot bör försöksgärningen i andra fall åtminstone inte ensam 

kunna ligga till grund för bedömningen att gärningspersonen agerat uppsåtligt på det 

sätt som krävs. Detta gäller dels eftersom försöksgärningen många gånger inte kan 

visa en erforderlig beslutsamhet, dels för att försöksgärningen många gånger inte 

kan tala om vilken gärning den tilltalade avsåg att utföra eftersom gärningen kan 

utgöra försökspunkt för en rad olika brott. 

5.3.3 Senare företagna handlingar 

Nära förknippat med frågan om försöksgärningen kan användas som bevisfakta för 

gärningspersonens beslut att begå samtliga gärningar är om handlingar som 

företagits efter att försöket av någon anledning har avbrutits kan användas som 

bevisfakta. Ett uppmärksammat mål som avgjordes i Attunda tingsrätt kan användas 

för att illustrera hur Åklagarmyndigheten har resonerat i dylika situationer.133 En 

man stod åtalad för mord och försök till grov våldtäkt. Enligt åtalet hade mannen 

följt efter offret, attackerat samt tagit strupgrepp på kvinnan i syfte att våldta henne. 

När kvinnan gjorde motstånd dödade gärningsmannen kvinnan. Efter att kvinnan 

avlidit hade sedan gärningsmannen samlag med henne. Mannen förnekade att han 

hade tänkt våldta kvinnan. Enligt honom var istället motivet att döda kvinnan och 

impulsen att ha samlag med henne uppkom först efter att denne redan avlidit. 

Frågan blev därför om det faktum att gärningsmannen hade samlag med offret i ett 

senare skede kunde läggas till grund för uppfattningen att denne, vid gärningens 

inledande, hade beslutat sig för att våldta henne.    

 Tingsrätten besvarade denna fråga nekande och det är inte svårt att hålla med 

om utgången. På samma sätt som det är möjligt att ändra sig mellan försöks-

gärningen och senare händelser, måste det vara möjligt att få nya idéer eller impulser 

efter att en gärning slutförts. Det bör förstås vara lockande som åklagare att använda 

efterföljande handlingar av gärningspersonen på det sätt som åklagaren försökte i 

förevarande mål. Som alltid när vi pratar om gärningspersonens beslut är det 

givetvis inte heller möjligt att säga att det aldrig föreligger ett samband mellan vad 

gärningspersonen tänkt göra i ett första läge och senare också gör. För att bevisa 

                                                           
133 Mål B 6724-15, avgjort i Attunda tingsrätt. Författaren är medveten om att ett tingsrättsavgörande saknar 
prejudikatvärde och något större värde som rättskälla. Rättsfallet syftar endast till att visa hur det 
argumenteras kring bevisfrågor vid oavslutade försöksbrott i det praktiska rättslivet.  
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detta samband, vilket det som påpekats åligger på åklagaren att göra, bör den 

efterföljande gärningen dock endast kunna utgöra ett hjälpfaktum, det vill säga 

endast användas för att förstärka eller försvaga annan bevisning i åtalet. Rimligtvis 

bör det annars vara tillräckligt att gärningspersonen kan ge en alternativ förklaring 

till sitt agerande, och att denna förklaring inte kan lämnas utan avseende, för att 

åtalet inte ska anses styrkt. I en sådan situation är det ju gärningspersonens ord mot 

åklagarens, vilket med hänsyn till principen om in dubio pro reo134 alltid bör utfalla 

till den tilltalades fördel.  

5.3.4 Villkorade beslut 

I såväl förarbeten som doktrin har det tagits för givet att gärningspersonen har 

beslutat sig för att begå gärningen även om detta beslut varit villkorat.135 Straff-

ansvarsutredningen och Wennberg använder till och med samma exempel med att 

en inbrottstjuv kan ha beslutat sig för att stjäla även om beslutet är villkorat av att 

denna finner någon stöldbegärlig egendom.136   

 Asp nyanserar emellertid bilden något. Ett villkorat beslut kan nämligen avse i 

princip vad som helst. Asp delar därför upp det villkorade beslutet i beslut som är 

externt och internt villkorade.137 Ett externt villkorat beslut innebär att det finns 

stående faktorer som gör att gärningspersonen kan ångra sig. Det har då framhållits 

att ett externt villkorat beslut alltid innebär att gärningspersonen beslutat sig på sätt 

som krävs för att kravet ska vara uppfyllt, och att detta vinner stöd av reglerna om 

frivilligt tillbakaträdande. Argumentet har varit att ett frivilligt tillbakaträdande förut-

sätter att gärningspersonen ändrat sitt beslut till följd av att något inträffar. Om ett 

externt villkor då skulle utesluta att gärningspersonen faktiskt beslutat sig, skulle 

reglerna om frivilligt tillbakaträdande vara överflödiga.138    

 Som Asp påpekar är argumentationen dock missriktad. Att ett beslut är externt 

villkorat innebär nämligen ingenting annat än att gärningspersonen kan ändra sig av 

olika anledningar, vilka kan vara av såväl extern som intern natur. Det säger därför 

egentligen ingenting om gärningspersonen fattat ett sådant beslut som krävs för att 

                                                           
134 In dubio pro reo står för ”vid tvivel för den tilltalade” och är ett utlopp av det högst ställda beviskravet. 
Endast en liten risk för att en oskyldig döms har därmed accepterats, se Diesen, s. 137.  
135 Se t.ex. SOU 1996:185 del I, s. 238 samt Wennberg, s. 245.  
136 Wennberg, s. 245.  
137 Asp (2007), s. 82 ff.  
138 Asp (2007), s. 83 ff. som hänvisar till Alexander & Kessler, Mens rea and Inchoate Crimes. s. 1141.  



38 
 

denne ska ha erforderligt uppsåt.139 Ett externt villkorat beslut bör därmed aldrig på-

verka uppsåtsbedömningen.     

 Ett beslut kan också vara internt villkorat. Villkoret är då något som 

gärningspersonen själv formulerat som en del av avsikten och det interna villkoret 

talar därför mer direkt om gärningspersonen faktiskt beslutat sig för att begå 

gärningen.140 Om ett internt formulerat villkor aldrig skulle förhindra att uppsåt 

anses föreligga, såsom Straffansvarsutredningen och Wennberg verkar anse, skulle 

detta medföra att uppsåt anses föreligga även när det interna villkoret gör att 

sannolikheten att försöket kommer att begås är extremt låg.141 Asp tar som exempel 

att A har beslutat sig för att döda sin make B under förutsättning att hon vinner 

högsta vinsten på lotto.142 Om sannolikheten är så låg för att villkoret ska uppfyllas 

och gärningspersonens beslut därmed realiseras, kan det ifrågasättas dels om 

beslutet var allvarligt menat och dels om gärningspersonens brottsplan verkligen var 

värd att tas på allvar.143 Hela poängen med att diskutera frågan om vilka beslut som 

duger för att uppsåtskravet i denna del ska anses uppfyllt är att avgränsa de fall när 

gärningspersonens beslut att begå en gärning redan i sig självt är tillräckligt 

förkastligt för att gärningen ska betraktas som straffvärd. Vi eftersöker således de 

beslut som i sig kan anses straffvärda. Beaktar man då faktorer såsom att otjänliga 

försök endast är kriminaliserade i den mån de är värda att tas på allvar faller det sig 

närmast naturligt att använda sannolikhetsresonemang för att särskilja de straffvärda 

besluten från de beslut som inte bör föranleda straffansvar. I detta avseende är det 

också önskvärt att skilja mellan beslut att påbörja försöket från första början, och 

beslutet att genomföra resterande gärningar utöver försöksgärningen. Det förra 

gränsar nämligen just till otjänliga försök, vars straffvärda område avgränsas av 

farerekvisitet, medan det senare avgränsas genom uppsåtsbedömningen.  

 Vad gäller de fall som avgränsas genom uppsåtsbedömningen ska det 

inledningsvis återknytas till vad som sades under diskussionen av huruvida 

försöksgärningen kan utgöra bevisfaktum för vad gärningspersonen beslutat. Det 
                                                           
139 Ett beslut som är externt villkorat och är det i hög grad osannolikt att villkoret kommer att infrias, varmed 
det är osannolikt att gärningspersonen handlar, kan detta dock påverka bedömningen om farerekvisitet är 
uppfyllt, se Asp (2007), s. 86. 
140 Asp (2007), s. 83.  
141 Asp (2007), s. 88.  
142 Asp (2007), s. 88.  
143 Asp (2007), s. 88. Se också diskussionen ovan under avsnitt 2.5.2. 
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framhölls då att gärningspersonen kan begå en försöksgärning för alla 

eventualiteters skull, och att detta inte nödvändigtvis innebär att denne beslutat att 

också begå resterande handlingar. Det följande beslutet kan då vara såväl externt 

som internt villkorat.      

 Det har redan påpekats att externa villkor bör behandlas som irrelevanta för 

uppsåtsbedömningen. I detta hänseende kan det också anföras att ett externt 

villkorat beslut, som medför att det är osannolikt att gärningspersonen kommer att 

begå gärningen, inte bör föranleda ansvar för försök redan på grunden att fara för 

brottets fullbordan knappast kan anses föreligga i ett sådant fall.144  

 Vad gäller de internt villkorade besluten kan det knappast anses förenligt med 

försökbestämmelsens konstruktion att förutsätta att gärningspersonen hade format 

ett relevant beslut oavsett vilka villkor denne ställt upp som en förutsättning för att 

utföra brottet. Att betrakta ett beslut, som är förenat med ett villkor som är så 

osannolikt att det ska inträffa, som straffvärt vore nämligen alltför näraliggande med 

att bestraffa rena tankar, vilket ju inte ansetts bör bestraffas.145 Motsatsvis bör ett 

internt villkorat beslut, där det är väldigt sannolikt att villkoret kommer att infrias, 

medföra att uppsåt i regel anses föreligga. Det är nämligen svårt att skilja på mellan 

straffvärdheten i ett beslut där gärningspersonen bestämt sig för att döda A, eller 

bestämt sig för att döda A om personen fortfarande lever imorgon. 

 Det uppenbara problemet med att använda sannolikhetsresonemang för att 

avgränsa de straffvärda från de icke-straffvärda besluten är frågan vilken sannolikhet 

som ska krävas för att beslutet ska vara straffrättsligt relevant. Rimligtvis bör 

sannolikheter som medför att slumpen ges en inte obetydlig vikt medföra att 

beslutet är straffvärt. Att chansa med någons liv eller hälsa framstår som så pass 

likgiltigt att det är svårt att argumentera för att uppsåt inte ska föreligga vid dessa 

fall.  Resonemanget leder dock till ett ytterligare problem, nämligen det att samtliga 

sannolikhetsöverväganden grundar sig i att någon har värderat sannolikheten. Skulle 

man hypotetiskt dra gränsen för att ett beslut som är kopplat till en händelse som 

vars sannolikhet att den inträffar är en på hundra (1/100) förutsätts det fortfarande 

att någon kunnat värdera risken till just detta. Vissa gånger är detta knappast ett 

                                                           
144 Asp (2007), s. 86.  
145 Se t.ex. prop. 1862:37 s. 109 där Lagkommitténs förslag till försöksbestämmelse avvisades med hänsyn till 
grundsatsen att blotta tankar är straffria.  
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problem. Risken att ett skott avfyras vid rysk roulette kan lätt avgöras utifrån hur 

många patroner vapnet rymmer. Det är då onekligen svårare att värdera risken att en 

person ska bli påkörd imorgon, eller att en komet är på väg mot jorden.   

5.3.5 Bristande förmåga 

Att det är osannolikt att gärningspersonen ska lyckas med sin brottsplan kan – 

utöver att beslutet är villkorat – bero på att gärningspersonen avser att göra något 

denna saknar förmåga till att göra. Jareborg tog upp problemet i relation till att 

gärningspersonen måste ha påbörjat gärningens utförande. Jareborg anför då att en 

person visserligen kan försöka göra det omöjliga, men denna kan inte ha påbörjat att 

utföra en gärning som objektivt är omöjlig att fullgöra. Han tar sedan som exempel 

att en person kan försöka åka till månen med en luftballong, men denna kan inte 

sägas ha påbörjat att åka till månen med luftballong.146  

  På samma sätt som distinktionen mellan otjänliga och tjänliga försök avser att 

skilja mellan straffvärda och icke-straffvärda försök147 handlar, som påpekats ovan, 

den del av uppsåtsbedömningen som hänför sig till att gärningspersonen ska ha 

beslutat sig för att begå resterande handlingar rimligtvis om att särskilja de straff-

rättsligt relevanta besluten från de som inte bör bestraffas. Det bör enligt min 

mening därför också kunna ifrågasättas om en person verkligen kan ha beslutat sig 

för att göra något de uppenbart inte har förmåga till.   

 I detta avseende blir det än viktigare att skilja mellan huruvida gärnings-

personen saknade förmåga att genomföra huvudhandlingen eller förmåga att 

överhuvudtaget försöka. En person som saknar förmåga att genomföra huvud-

handlingen men likväl beslutat sig för att försöka kan fortfarande orsaka en hel del 

skada. En person som aldrig avlossat ett vapen men ändå försöker döda någon från 

långt avstånd i en folkmassa med ett krypskyttgevär har förmodligen låg sannolikhet 

att träffa sitt tilltänkta mål, men risken är dock stor att denna träffar någon annan.148 

Mot bakgrund av att försökskriminaliseringen delvis syftar till att undvika att 

personer och/eller egendom kommer till skada bör dylika försök alltid vara 

                                                           
146 Jareborg (2001), s. 378. Se dock ovan under avsnitt 2.5.2 där utsträckningen av s.k. otjänliga försök 
diskuteras.  
147 Se ovan under avsnitt 2.5.2 och där gjorda hänvisningar. 
148 Se också Asp, JT 2001/02 s. 610 ff. för vidare om uppsåtstäckningen vid dessa s.k. aberratio ictus 
situationer.  
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straffvärda. Saknar personen emellertid förmåga att ens försöka begå huvudgärningen 

gränsar dock gärningen närmast till ett otjänligt försök där gärningspersonens 

brottsplan inte kan anses värd att ta på allvar. I dessa fall kan fara för brottets 

fullbordan inte heller anses föreligga. Dessa fall bör därmed inte utgöra straffvärda 

försök.    

5.3.6 Förhör, vittnesuppgifter och andra utredningsåtgärder 

Ett naturligt sätt att avgöra vad gärningspersonen faktiskt avsett att göra är att lägga 

dennes egna uppgifter till grund för bedömningen. Vad denne avsåg med en viss 

gärning kan framgå dels av vad gärningspersonen själv uppgett i förhör, dels av 

vittnesuppgifter.      

 Ett erkännande får enligt gällande svensk rätt inte ensamt läggas till grund för 

en fällande dom, vilket följer av 35 kap. 3 § RB. Även om ett erkännande kan väga 

tungt när domstolen ska värdera bevisningen måste erkännandet kunna styrkas av 

den övriga utredningen i målet. För de fall där gärningspersonen erkänt en viss 

omständighet under förhör, men senare ändrar eller drar tillbaka dessa uppgifter vid 

huvudförhandlingen har åklagaren tidigare haft relativt frikostiga möjligheter att 

åberopa att den tilltalade avvikit från vad denna tidigare uppgivit under 

förundersökningen. På så sätt har följaktligen åklagaren kunnat styrka att 

gärningspersonen, enligt egen utsago, haft en viss avsikt med en försöksgärning. 

 Efter NJA 2015 s. 702 har betydelsen av denna möjlighet minskat något. I 

domskälen påtalar HD nämligen att förhör under förundersökningen saknar de 

rättssäkerhetsgarantier som gäller vid förhör inför domstol, att dessa förhör inte sker 

i parternas närvaro samt att det finns en rad anledningar till att förhörsanteckningar 

kan bli missvisande.149 Inte heller det faktum att den misstänkte fått anteckningar 

från förhöret uppläst för sig samt godkänt dessa innebär enligt HD någon garanti 

för att förhörsanteckningarna verkligen speglar förhöret eller att den misstänkte står 

bakom detta.150 HD slog följaktligen fast att förhör under förundersökningen inte 

ska betraktas som en del av rättegången och förhör endast får läggas fram under 

rättegången i den mån rättegångsbalken tillåter detta.151 Detta förändrar egentligen 

                                                           
149 NJA 2015 s. 702 p. 25.  
150 NJA 2015 s. 702 p. 26.  
151 NJA 2015 s. 702 p. 27.  
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ingenting i sak, eftersom det sedan tidigare varit tillåtet att läsa upp förhör från 

förundersökningen om den tilltalade ändrar sina uppgifter under rättegången genom 

37 kap. 3 § RB med hänvisning till 36 kap. 16 § 2 st. RB. HD ansåg dock att 

bevisvärdet av uppgifter som lämnats under förundersökningen ska ses mot 

bakgrund av det som anfördes ovan, varpå slutsatsen rimligen måste vara att 

bevisvärdet på dessa utsagor kommer att vara lägre och att tidigare uppgifter ska 

bedömas med viss försiktighet.     

 Under förundersökningen och huvudförhandlingen kan det också framkomma 

att gärningspersonen uttalat sig om sina motiv till personer i exempelvis sin närhet i 

ett tidigare skede. Frågan är dock vilken vikt dylika uttalanden kan ges. Att A sagt till 

B att denne ska döda C när tillfälle ges talar ju på sin höjd endast om vad gärnings-

personen hade för intentioner när uttalandet gjordes, inte vad gärningspersonen hade 

för inställning vid tidpunkten för försöksgärningen. Givetvis finns det tillfällen när 

sådana uttalanden kan visa på en viss avsikt hos den tilltalade, men frågan är om 

detta inte är fallet när gärningspersonen också har genomfört hela gärningen. Det är 

inte mer komplicerat än att gärningspersonen kan ändra sig, särskilt när denna står 

inför att gå från att tänka sig något till att faktiskt utföra det. Vad en person tidigare 

sagt talar därför egentligen inte om vad som är relevant i sammanhanget, vilket är 

gärningspersonens intentioner vid försökstillfället. Tidigare uttalanden bör enligt 

min mening därmed behandlas med viss försiktighet.  

5.3.7 Frivilligt tillbakaträdande som bevisfakta 

En bevisfaktor som förespråkats i förarbetena samt använts i praxis är om 

gärningspersonen frivilligt har tillbakaträtt från försöket.152 Premissen är relativt 

enkel. Ett försök, avslutat eller oavslutat, föreligger inte utan att gärningspersonen 

utfört någon handling som medfört att denne nått försökspunkten. Om 

gärningspersonen därefter avbryter försöket har det argumenteras för att 

gärningspersonen inte varit tillräckligt beslutsam i sitt uppsåt att genomföra 

försöket, det vill säga att denne inte beslutat sig för att faktiskt begå gärningen.

 Ett exempel från verkligheten kan belysa argumentationslinjen. I ett fall från 

Hovrätten för Västra Sverige stod en kvinna åtalad för försök till mord på sin 

                                                           
152 Att ett frivilligt tillbakaträdande hade betydelse som bevisfakta för uppsåtsfrågan ansåg redan 
Strafflagskommissionen, refererat i SOU 1996:185 del I, s. 248.  
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mor.153 Kvinnan hade, enligt åtalet, upprepade gånger tryckt en kudde över moderns 

ansikte. Kvinnan avbröt emellertid förfarandet flera gånger innan modern avlidit. 

När hemtjänsten senare ringde på dörren avbröt kvinnan försöket för att gå och 

öppna dörren. Hovrätten ansåg att kvinnan haft möjligheten att döda mamman och 

om kvinnan verkligen hade velat döda henne hade hon alla möjligheter att fullborda 

brottet. Åtalet ogillades därför med motiveringen att den tilltalade inte varit 

tillräckligt bestämd i sitt uppsåt.     

 Även om fallet saknar prejudikatvärde är det av intresse att diskutera om det 

föreligger en sådan korrelation mellan en gärningspersons beslut att göra något och 

dennes beslut att frivilligt avbryta försöket som HovR anser. De flesta kan nog enas 

om att så inte är fallet. Bara för att gärningspersonen ändrat sig under förloppets 

gång innebär inte nödvändigtvis detta att denna inte avsåg att fullfölja försöket i ett 

tidigare skede.      

 Det är ostridigt att en person som påbörjat ett försök men sedan frivilligt 

avbrutit detta inte ska dömas för försök till brott. Detta följer av 23 kap. 3 § BrB. 

Att domstolen många gånger direkt kan avfärda att gärningspersonen ska dömas för 

försök till brott eftersom denna, oavsett uppsåt, frivilligt har tillbakaträtt är med 

denna utgångspunkt fullt rimligt.154 Att direkt fokusera på det frivilliga 

tillbakaträdandet är emellertid någonting annat än att använda det frivilliga 

tillbakaträdandet som bevisfakta för gärningspersonens bristande uppsåt. Har 

gärningspersonen inte format ett beslut att begå huvudgärningen föreligger nämligen 

inte ett försök överhuvudtaget. I ett sådant läge finns det ingenting att tillbakaträda 

från, eftersom ett frivilligt tillbakaträdande enligt 23 kap. 3 § BrB endast kan ske från 

försök till brott. Föreligger inget försök kan gärningspersonen inte heller 

tillbakaträda. Att en gärningsperson som frivilligt tillbakaträder inte ska dömas för 

försök till brott om rekvisiten för detta är uppfyllt är en annan sak.  

 Konsekvensen av att blanda ihop dessa bedömningar blir för det första att 

medverkansläran sätts ur spel. Har gärningspersonen inte beslutat sig för att begå de 

resterande handlingarna föreligger det nämligen en brist i brottsbeskrivnings-

enligheten, vilket medför att gärningen inte är otillåten. Ett frivilligt tillbakaträdande 

                                                           
153 Mål B 2618-14, avgjort i Hovrätten för Västra Sverige.   
154 Så ville exempelvis JustR Victor och JustR Munck, vilka utgjorde minoritet i HD, lösa situationen som 
uppkom i NJA 1998 s. 86.  
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är däremot en ursäktande omständighet, vilket leder till att gärningen som sådan är 

otillåten men att gärningspersonen inte åläggs skuld till denna.155 Däremot föreligger 

i ett sådant fall fortfarande en otillåten gärning som då utgör ett medverkanobjekt. 

För det fall att en annan person tar vid där den andre slutade kan följaktigen den 

andra gärningspersonen göra sig skyldig till brott. Det är därför av vikt att hålla isär 

begreppen uppsåt och frivilligt tillbakaträdande.    

 För det fall domstolarna likväl använder det faktum att gärningspersonen 

tillbakaträtt är det av särskild vikt att den också kontrollerar att ett frivilligt 

tillbakaträdande faktiskt förelåg, även om den senare bedömer det som uppsåtsbrist 

istället. Den andra risken med att blanda ihop dessa begrepp är nämligen att 

gärningspersonen annars riskerar att erhålla ”dubbel lindring”. Som diskuterats 

tidigare kan ju nämligen uppsåt föreligga i ett tidigare skede även om gärnings-

personen senare tillbakaträtt. Om domstolen inte kontrollerar att det faktiskt rör sig 

om ett frivilligt tillbakaträdande, men ändå använder tillbakaträdandet som bevis-

faktum för att gärningspersonen saknade uppsåt, gör den två misstag. Uppsåt 

kommer nämligen kommer inte anses föreligga, vilket det måste ha gjort eftersom 

det annars inte kan bli frågan om ett frivilligt tillbakaträdande från försöket 

(eftersom uppsåt är en del av att ett försök faktiskt ska föreligga). Detta medför 

också att gärningen blir straffri trots att förutsättningarna för ett frivilligt tillbaka-

trädande inte är uppfyllt.      

 Det är inte svårt att inse varför domstolarna använder det faktum att 

gärningspersonen ångrat sig och tillbakaträtt som en bevisfaktor för uppsåtsbrist. 

Att gärningspersonen beslutat sig för att göra någonting är ju nämligen något som 

endast gärningspersonen har helt klart för sig. Det är därför betydligt svårare att 

bevisa att en gärningsperson i sin sinnesvärld saknat subjektivt uppsåt, än att istället 

fästa vikten vid ett tillbakaträdande, eftersom ett sådant alltid kommer att 

manifesteras på ett objektivt observerbart sätt. Även om gärningspersonen helt 

enkelt förhåller sig passiv, vilket kan vara tillräckligt för att ett frivilligt tillbaka-

trädande ska föreligga vid ett oavslutat försök, är detta något som är objektivt 

                                                           
155 Se Asp m.fl. (2013), s. 399 och s. 369. Att frivilligt tillbakaträdande beaktas på den subjektiva sidan av 
brottsbegreppet har kritiserats, se t.ex. Hoflund, Medverkan till brott, s. 88 ff., Wennberg, s. 305 ff. och 322 
ff. samt Strahl, s. 271 ff. Frågan om ett frivilligt tillbakaträdande verkligen bör föranleda straffrihet har också 
diskuterats i Straffansvarsutredningens betänkande, se SOU 1996:185 del I, s. 261 ff.  
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observerbart.156 Särskilt vid de tillfällen där domstolen redan från början är 

övertygad om att gärningspersonen saknade uppsåt måste ett frivilligt 

tillbakaträdande närmast ses som det yttersta beviset för detta. I sin iver finns det då 

en risk att domstolen inte reflekterar vilka följder ett sammanblandande av dessa 

faktorer faktiskt får.     

 En ytterligare fråga blir om argumentet kan användas motsatsvis, det vill säga 

att gärningspersonen i regel får anses ha beslutat sig för att begå gärningen om 

denne inte frivilligt har tillbakaträtt. Detta riskerar nämligen att bli resultatet av den 

likgiltighetsprövning Asp föreslår. Som tidigare anförts menar Asp att det enda en 

uppsåtsprövning överhuvudtaget kan ta sikte på vid oavslutade försöksbrott är 

huruvida riskens (för effekten) förverkligande inte utgjorde ett relevant skäl för 

gärningspersonen att frångå beslutet att begå den framtida handlingen.157 Asp själv 

medger dock att formuleringen är bristfällig, eftersom den endast visar att 

konsekvenserna av en gärning, som gärningspersonen eventuellt tänker begå, i 

nuläget inte är tillräcklig anledning för att gärningspersonen skulle frånträda beslutet. 

Enligt min mening riskerar den dessutom att leda till slutsatsen att gärningspersonen 

alltid beslutat sig för att begå resterande gärningar om denne inte tillbakaträtt. 

Risken har ju, med Asps formulering, uppenbarligen inte utgjort ett tillräckligt skäl 

för att frånträda beslutet eftersom gärningspersonen ännu inte tillbakaträtt. Att 

någon vid en specifik tidpunkt, det vill säga vid försökspunkten eller nära därpå, 

ännu inte frivilligt har avbrutit försöket innebär dock knappast att det kan hållas för 

visst att denne inte skulle kunna komma att frivilligt tillbakaträda. Om man i dylika 

fall skulle presumera att gärningspersonen beslutat sig för att begå gärningen bortser 

man helt från det faktum att gärningspersonen kan känna tvekan eller osäkerhet 

inför att fullfölja gärningen. Bara för att A står och siktar på B med en pistol innebär 

det inte nödvändigtvis att A beslutat sig för att avfyra pistolen.    

   

                                                           
156 Zila, Lagkommentaren till 23 kap. 3 § BrB (24 maj 2016). Däremot kan det givetvis vara svårare att tolka 
passiva tillbakaträdanden eftersom det är svårt att veta om passiviten beror på att gärningspersonen beslutat 
sig för att avbryta försöket, eller om denna helt enkelt velar inför gärningens fortskridande.  
157 Asp (2007), s. 105.  
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5.3.8 Sammanfattning 

Som det har anförts ovan är det svårt att hitta bevisfakta som är relevanta för att 

avgöra om gärningspersonen har fattat ett straffrättsligt relevant beslut att 

genomföra resterande handlingar och således uppfylla denna del av uppsåtskravet. 

Det finns enligt min mening starka skäl att ifrågasätta såväl användandet av 

försöksgärningen och vittnesutsagor som frivilligt tillbakaträdande som bevis-

faktorer för gärningspersonens beslut att genomföra gärningen. Ingen av dessa 

bevisfaktorer kan nämligen uteslutande ge klarhet i vad gärningspersonens 

intentioner var vid gärningsögonblicket, vilket är den relevanta tidspunkten för när 

beslutet senast måste ha förelegat.     

 Vidare framgår det också att det inte är möjligt att utan vidare avfärda vissa av 

gärningspersonens eventuella villkor för att fullfölja försöket. Det har visats att det 

vore en alltför grov förenkling att, som Straffansvarsutredningen och Wennberg 

påstår, ett villkorat beslut i alla lägen kommer att uppfylla uppsåtskravet. Är villkoret 

så osannolikt att det kan lämnas utan avseende kan ett straffvärt beslut knappast 

anses föreligga. Svårigheten i dessa fall kommer snarare att ligga i vilken grad av 

sannolikhet som krävs för att ett villkorat beslut ska anses straffvärt. Mot bakgrund 

av försöksbestämmelsens ena syfte att undvika att straffrättsligt skyddsvärda objekt 

inte skadas bör redan en låg sannolikhet för villkorets uppfyllande medföra att 

straffansvar kan aktualiseras. Mer specifikt än så är det knappast möjligt att vara, 

utan det är i slutändan upp till rättstillämpningen att sätta gränserna i dylika fall.  

 

5.4 Den uteblivna effekten  

Efter att det konstaterats att gärningspersonen fattat ett straffrättsligt relevant beslut 

att begå resterande gärningar återstår det emellertid – om försöket avser ett 

effektdelikt – att bevisa att gärningspersonen haft uppsåt även till effekten. Efter-

som försöket inte fullbordats har effekten inte heller inträffat, varvid det är frågan 

om uppsåt till en icke realiserad effekt.    

 Tidigare i detta arbete konstaterades att utgångspunkten i svensk rätt alltjämt 

måste vara att samtliga uppsåtsformer kan tillämpas i dessa fall. Det ska nu 

diskuteras huruvida detta även fortsättningsvis bör vara utgångspunkten. 
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5.4.1 Vad likgiltighetsprövningen ska ta sikte på 

Det står tämligen klart att likgiltighetsprövningen inte kan ske på samma sätt när det 

kommer till oavslutade försök som avslutade försök eller fullbordade brott. Det 

andra ledet i likgiltighetsprövningen – att gärningspersonen, trots en insikt om 

risken för att en viss effekt skulle inträda, inte såg denna risk som ett relevant 

handlingsskäl för att inte företa handlingen – kan av uppenbara skäl inte användas 

vid oavslutade försök. En insikt om en risk för en viss effekt, som inte inträffat, ska 

då nämligen inte utgöra ett skäl för att inte företa en handling, som 

gärningspersonen uppenbarligen inte har företagit. Det står därmed klart att det 

andra ledet i likgiltighetsprövningen är till för att bedöma uppsåt i förhållande till 

redan företagna handlingar; inte handlingar som ännu inte företagits och effekter 

som ännu inte realiserats.158     

 Asp har som alternativ föreslagit att prövningen istället ska ta sikte på om 

riskens förverkligande inte utgjorde ett relevant skäl för gärningspersonen att avstå 

från försöksgärningen. Resonemanget är begripligt; om nu prövningen uppenbart 

tar sikte på något som gärningspersonen har gjort är det naturligt att fokusera på 

försöksgärningen eftersom detta just är något som gärningspersonen måste ha 

utfört. Som Asp själv påpekar blir denna formulering av prövningen dock 

missvisande eftersom den endast besvarar frågan om vilket uppsåt gärningspersonen 

hade till försöksgärningen, när det är det överskjutande uppsåtet till det fullbordade 

brottet som måste bevisas.
159

     

 Det alternativ som förefaller rimligast är att fokusera prövningen på huruvida 

gärningspersonen verkligen har beslutat sig för att begå gärningen, att denna inte har 

tillbakaträtt och att dennas brottsplan av olika anledningar framgår så tydlig att 

slutsatser om vad gärningspersonen insåg och avsåg med sin gärning kan dras 

utifrån denna. Det finns nämligen ingenting annat att ta fäste på. Scenariot i NJA 

2011 s. 627 kan användas för att illustrera detta. Där stod det klart att gärnings-

personen hade beslutat sig för att spränga polisbilen. Om det också hade bevisats att 

denna avsåg att spränga bilen när poliserna befann sig däri, vore det närmast 

orimligt om inte likgiltighetsuppsåtet skulle kunna användas. Om det står helt klart 

                                                           
158 Asp (2007), s. 68.  
159 Asp (2007), s. 96.  
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att gärningspersonen tänkte spränga en polisbil med två poliser i, saknas det enligt 

min mening helt och hållet skäl till varför ett likgiltighetsuppsåt inte skulle duga i 

relation till rekvisitet att gärningen skulle medföra att poliserna avled. X avsåg att 

spränga bilen med poliserna i. Att spränga en bil på dylikt sett får typiskt innebära en 

risk att någon dör. HD har i NJA 1998 s. 86 framhållit att ett angreppssätt som 

typiskt sett innebär en fara för någon annans liv också typiskt sett innebär att 

gärningspersonen beslutat sig för att genomföra hela gärningen. Resonemanget bör 

enligt min mening kunna överföras även till gärningspersonens uppsåt till den icke 

realiserade effekten. Om det typiskt sett innebär en risk att en person dör om bilen 

denna sitter i sprängs, och gärningspersonen insåg detta men likväl beslutade sig för 

att genomföra gärningen måste detta då också innebära att denna accepterat risken 

och därigenom varit likgiltig till denna. Är man tillräckligt bestämd bör man därmed 

kunna vara likgiltig till följden eftersom man genom sitt beslut måste ha accepterat 

vad följden kan bli.      

 Med en dylik utformning av prövningen kan en person vara likgiltig till 

effekten av ett framtida handlande om denna också beslutat sig för att begå denna 

framtida gärning. Möjligheterna att fastställa om gärningspersonen verkligen fattat 

ett relevant beslut kommer följaktligen även att avgränsa de fall där gärnings-

personen får anses ha uppsåt till den uteblivna effekten. Och utrymmet för detta är, 

som visats ovan, minst sagt begränsat.     

5.4.2 Försöksgärningens relevans som bevisfaktum 

Bara för att det är tveksamt huruvida den fullbordade försökshandlingen kan 

användas som bevisfakta för beslutet att begå kvarstående handlingar betyder det inte 

att det inte utgör ett bevisfaktum för gärningspersonens likgiltighet inför den 

uteblivna effekten. I doktrin har förvisso olika synpunkter framförts om det ens vid 

fullbordade brott är möjligt att lägga en persons gärning (eller gärningar) ensamt till 

grund för slutsatsen att personen också var likgiltig till effekten. Ulväng menar att så 

inte är fallet, även om försöksgärningen ibland kan utgöra bevisfakta för gärnings-

personens inställning till effekten.160 Cavallin anser å andra sidan att all uppsåts-

bedömning – med hänsyn till legalitetsprincipen – måste ta avsteg i just gärningen 

                                                           
160 Ulväng, SvJT 2005 s. 13.  
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och endast denna.161      

 Om det är oklart i vilken mån gärningen kan användas som bevisfakta vid 

fullbordade brott bör det rimligtvis i än större utsträckning vara oklart vid brott där 

effekten ännu inte inträffat. I dessa fall räcker det ju inte med att spekulera om 

sambandet mellan den klarlagda gärningen och den påvisbara effekten; vid 

oavslutade försöksbrott måste det spekuleras i såväl vilken effekt det kan bli tal om, 

som vilket sambandet är däremellan. I detta avseende har emellertid HD genom 

NJA 1998 s. 86 ingripit och lagt ut vad som närmast får karaktäriseras som 

presumtionsregler. HD anförde där att angreppssättet, såsom detta antingen erkänts 

av gärningspersonen eller manifesterats genom försöksgärningen, i vissa fall kan tala 

för att ett specifikt uppsåt förelegat. De exempel som framhölls var att användande 

av gift, skjutvapen och strupgrepp av viss styrka och varaktighet får tala för att 

gärningspersonen handlat med uppsåt att döda, eftersom dessa angreppssätt typiskt 

sett innebär livsfara för personen som utsätts för dem.  

 Resonemanget blir följaktligen att viss information eller kunskap, som att det 

är livsfarligt att skjuta någon (oavsett var skottet tar), får anses vara allmänt känd till 

den grad att det är något som kan läggas alla människor till last. I detta avseende 

erinras det också att HD vid bedömningen av vad en gärningsperson insåg har tagit 

hänsyn till dennas ålder, mognad etc.162    

 Det är egentligen inte märkligt att domstolarna på detta sätt använder 

försöksgärning som bevis för vad en viss person avsåg – eller i vårt fall – avser att 

göra. Domstolarna består ju av människor och människor är inte tankeläsare. Om 

inte gärningspersonen själv uppgett vad denna tänkte i förhållande till effekterna 

med sitt handlande kommer domstolarna att vara utelämnade till att bedöma dennas 

uppsåt i förhållande till vad som faktiskt kan observeras.163 Detta innebär att 

domstolen efterhand tillskriver den tilltalade en attityd som denna rimligtvis borde 

ha haft givet dennas agerande i relation till hur människor normalt sett agerar. Detta 

blir närmast ofrånkomligt av den enkla anledningen att domstolen måste ta fasta på 

något för att kunna döma.     

 Att sådana objektivt observerbara omständigheter läggs till grund för att av-

                                                           
161 Cavallin, s. 351 f. 
162 Se ovan under avsnitt 3.3. samt NJA 2002 s. 449. 
163 Se t.ex. prop. 2000/01:85 s. 13.  
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göra vad gärningspersonen har tänkt eller insett med en viss gärning är inte 

någonting specifikt för oavslutade försöksbrott. Tvärtom har det framhållits att 

detta är ett av de generella problemen med att bevisa uppsåt.164 Det finns närmast 

ett oräkneligt antal domar där uttryckssättet ”måste ha insett” har använts för att 

uttrycka att det funnits bevisat att gärningspersonen har agerat med insikts- eller lik-

giltighetsuppsåt, trots att detta egentligen endast motsvarar medveten oaktsamhet.165 

Att objektiva generaliseringar rörande gärningspersonens subjektiva relation till 

gärningen läggs till grund för bedömningen får närmast betraktas som ofrånkomligt. 

Inte desto mindre innebär dock detta alltid ett avsteg från lagstiftarens och 

rättstillämpningens intention att det är just gärningspersonens subjektiva inställning 

och grad av insikt som ska grunda dennas skuld. Därmed medför ett användande av 

försöksgärningen och angreppssättet som bevisfakta många gånger också ett avsteg 

från skuldprincipen.      

 Ett motsatt förhållningssätt skulle emellertid innebära att domstolarna skulle 

vara utlämnade till vad gärningspersonen har berättat själv och till andra.166 Oavsett 

om detta skulle vara mer förenligt med skuldprincipen är det svårt att komma ifrån 

det faktum att bedömningen av gärningen blir mer rättsosäker. Träskman har till 

exempel framhållit att ju mer objektifierad bevisprövningen är desto rättssäkrare blir 

den i bemärkelsen att lika fall behandlas lika.167 Det är inte heller alltid det finns 

uppgifter i form av den tilltalades egen utsaga och vittnesuppgifter. Den tilltalade 

har ju som utgångspunkt en rätt att inte yttra sig och saknas det då vittnesuppgifter 

finns det då inga bevisfakta överhuvudtaget att värdera.168  

  Genom att inte i någon mån använda försöksgärningen som bevisfaktum 

riskerar prövningen, som då saknar objektiv utgångspunkt, att bli rent spekulativ. 

Bedömningen riskerar då att bli en efterhandsbedömning av något som faktiskt inte 

har hänt. Ett sådant resonemang har uppenbara likheter med hur uppsåts-

prövningen tidigare utfördes med det eventuella uppsåtet med hypotetiskt prov. 

Båda prövningarna tar ju sikte på faktorer som saknar motsvarighet i verkligheten. 

                                                           
164 Ulväng (2011), s. 475 och Klami, Sorvettula & Hattaka, TfR 1988 s. 392 f. 
165 Se Borgeke, SvJT s. 389 ff., och där gjorda hänvisningar.  
166 Som visats ovan är detta knappast heller ett fullgott bevisfakta eftersom det inte talar om 
gärningspersonens intentioner vid själva gärningsögonblicket, se ovan under avsnitt 5.3.6. 
167 Träskman (1985), s. 71.  
168 Se t.ex. NJA 2015 s. 702 p. 24.  
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Detta medför återigen att faktorer som gärningspersonens allmänna karaktär och 

brottsbenägenhet riskerar att bli beaktade vid uppsåtsprövningen. Med tanke på att 

det eventuella uppsåtet med hypotetiskt prov övergavs av just denna anledning kan 

denna slutsats knappast ses som tillfredställande.   

 Det bör dock tilläggas att det faktum att effekten ännu inte har realiserats vid 

oavslutade försök alltid kommer att medföra att prövningen – oavsett om 

domstolarna använder försöksgärningen som bevisfaktum – i någon mån kommer 

att vara spekulativ. Detta leder följaktligen till att likgiltighetsuppsåtets lämplighet, 

oavsett huruvida man använder objektiva faktorer som bevisfakta eller inte, kan 

ifrågasättas på främst två grunder. För det första kan det, som Straffansvars-

utredningen insiktsfullt framhöll, starkt ifrågasättas om ett hypotetiskt resonemang 

någonsin kan bevisas utom rimligt tvivel.169 Redan i begreppet hypotetiskt inryms ju 

nämligen alltid ett visst mått av osäkerhet; annars skulle resonemanget inte vara 

hypotetiskt. För det andra innebär prövningens spekulativa natur att det alltid 

kommer att finnas ett utrymme för och därmed riskera att andra faktorer än 

gärningspersonens faktiska inställning till gärningen kommer att få betydelse vid 

uppsåtsprövningen. Det framstår enligt min mening som minst sagt anmärknings-

värt att HD avvisar det eventuella uppsåtet med hypotetiskt prov som allmänt 

uppsåtsbegrepp av just denna anledning, men samtidigt behåller i sak samma 

prövning av gärningspersonens uppsåt vid oavslutade försök utan vidare reflektion. 

Samma kritik som gjordes gällande mot det hypotetiska provet gör sig ju rimligtvis 

gällande när det kommer till att spekulera om vad gärningspersonen insett och 

ansett rörande effekter som i själva verket inte har kommit till stånd.  

5.4.3 Andra objektiva omständigheter 

Det har tidigare i detta arbete påtalats att HD, i samband med att den utvecklade 

och införde likgiltighetsuppsåtet som nedre gräns mot oaktsamhet, också uttalade 

sig hur likgiltigheten ska kunna bevisas. Omständigheter som skulle tala för en 

likgiltig inställning till effekten var en hög sannolikhet för effektens inträde och – 

om sannolikheten var låg – kunde istället hänsynslöst beteende, intresse i gärningen, 

upprörd sinnesstämning samt angreppssättet tala för att gärningspersonen handlat 

                                                           
169 SOU 1996:185 del I, s. 110. Se också HD:s domskäl i NJA 2004 s. 176.  
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med likgiltighetsuppsåt.170     

 Vad som gör att uppsåt skiljer sig från andra rättsfaktum grundar sig i att det 

förutsätts att det görs en normativ bedömning eller värdering av vad som ska 

konstituera uppsåt. Det är helt uppenbart att rättsfaktumet ”tager” är lättare att 

bevisa med faktiska omständigheter än att gärningspersonen haft en viss insikt om 

en specifik omständighet.171     

 Såväl Ulväng som Asp har kritiserat användandet av vissa av dessa objektiva 

faktorer vid fullbordade brott.172 Vid oavslutade försöksbrott är frågan dock snarare 

om faktorerna överhuvudtaget är tillämpbara. Problemet uppstår dels eftersom det 

rör effekter som ännu inte realiserats, dels eftersom samtliga faktorer är hänförliga 

till en persons gärningar, det vill säga deras handlande. Förvisso finns det, som 

diskuterats ovan, alltid ett visst mått av handlande som dessa likgiltighetsfaktorer 

skulle kunna tillämpas på, nämligen försöksgärningen. Eftersom det dock inte är 

effekterna av försöksgärningen som är relevanta, utan hur gärningspersonen ställde 

sig till effekterna av det fullbordade brottet (må vara att detta ännu inte är full-

bordat), medför en dylik prövning dock ingenting användbart.  

 Prövningen måste således ta sikte på de icke realiserade effekterna av den ännu 

inte fullbordade gärningen. Som diskuterats ovan krävs det att gärningspersonen 

fattat ett straffrättsligt relevant beslut att begå de resterande gärningarna. Utan ett 

sådant beslut blir det aldrig aktuellt med att pröva likgiltighetsuppsåtet mot den 

uteblivna effekten. Rimligtvis innefattar beslutet att begå resterande gärningar också 

hur gärningspersonen uppfattat dessa resterande handlingar. Denna föreställning 

bör då kunna användas som underlag för prövningen huruvida gärningspersonen 

kan sägas vara åtminstone likgiltig till den framtida gärningens effekt.  

 Som påvisats tidigare i detta arbete är det minst sagt svårt att bevisa hur 

gärningspersonen föreställde sig sitt framtida handlande till ett så högt ställt bevis-

krav som utom rimligt tvivel. Om det däremot, till exempel av gärningspersonens 

erkännande vid en rättegång, framgår hur denna hade förställt sig sitt framtida 

handlande kan möjligen vissa av faktorerna användas. Erkänner personen exempelvis 

att denna planerade att slå en yxa i huvudet på sitt offer kan man nog med fog påstå 

                                                           
170 Se ovan under avsnitt 3.4.1, NJA 2004 s. 176 samt NJA 2002 s. 449.  
171 Ulväng (2011), s. 471. 
172 Ulväng, SvJT 2005 s. 1 ff. samt Asp, JT 2004/05 s. 385 ff.  
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att gärningen, såsom gärningspersonen föreställt sig denna, var hänsynslös och 

därmed talade för att gärningspersonen ställde sig likgiltig till effekten att offret 

kunde avlida.     

 Att gärningspersonen har ett intresse i gärningen kan, som Ulväng och Asp 

påpekar, tala såväl för som emot att personen var likgiltig till dess effekter.173 Som 

dessa påpekar kan ett intresse i gärningen tala såväl för som emot en likgiltig 

inställning till effekten, beroende på hur intresset ska karaktäriseras. Att gärnings-

personen själv eller att en familjemedlem till denna skadas har av Asp framhållits 

som omständigheter som talar mot att personen agerat med ett likgiltighetsuppsåt 

(om det nu inte var ett uttalat mål, men då föreligger ju snarare avsiktsuppsåt), 

medan ett vinstintresse i gärningen har ansetts tala för att personen agerat med 

likgiltighet.174      

 Vad gäller handlande i affekt är det enligt min mening svårt att överhuvudtaget 

se när detta ska kunna aktualiseras vid oavslutade försöksbrott. Försöksgärningen 

kan förstås ha begåtts i affekt, men detta blir i sammanhanget irrelevant eftersom 

det vid oavslutade försöksbrott förutsätts ytterligare handlande och det är effekterna 

av detta som är relevant. Ett tilltänkt handlande kan knappast ske i affekt, eftersom 

redan det faktum att det är ”tilltänkt” rent språkligt måste utesluta detta. Det blir 

därför också svårt att se när exempelvis excessituationer ska föreligga vid oavslutade 

försök.    

5.4.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis står det klart att möjligheterna att tillämpa likgiltighetsuppsåtet i 

förhållande till den effekt som uteblivit på grund av att brottet och försöket inte 

avslutats är starkt begränsade. Detta beror inledningsvis på att det i tillräcklig grad 

måste vara utrett hur gärningspersonen föreställde sig den kommande gärningen, 

eller med andra ord, vad det beslutet – vilket är en förutsättning för att någon ska 

kunna ådömas ansvar för ett oavslutat försöksbrott – innefattar. Som påvisats i 

tidigare avsnitt är detta minst sagt problematiskt. Om domstolen likväl finner att 

den har en tillräckligt god uppfattning rörande hur gärningspersonen föreställde sig 

det kommande händelseförloppet uppstår emellertid nya problem. Dessa problem 

                                                           
173 Ulväng, SvJT 2005 s. 12 f samt Asp, JT 2004/05 s. 393. 
174 Asp, JT 2004/05 s. 393.  
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grundar sig främst i den stora svårigheten att finna bevisfakta för gärningspersonens 

likgiltighet som för det första är tillämpbara, för det andra relevanta. Många av de 

bevisfaktorer som HD utformat saknar just detta.    

 Det är svårt att uttala sig generellt rörande vad som kan och inte kan användas 

som bevisfakta i dessa fall, eftersom ett oavslutat försök kan relatera till nästintill de 

flesta brotten i svensk rätt. Den enda gemensamma nämnaren är att samtliga har 

åtminstone en försöksgärning. Det är knappast fruktbart att tala i termer om att en 

försöksgärning alltid eller aldrig kan tala om med vilka intentioner en person 

handlade. Särskilt rättstillämpningen måste vara betydligt mer nyanserad än så. 

Sammantaget är det inte realistiskt att helt bortse från försöksgärningen. Många 

gånger är det vad som finns till hands i fråga om bevisfakta och det är därmed 

måhända viktigare att diskutera hur dessa gärningar ska bevisvärderas istället för att 

diskutera om de bör användas överhuvudtaget. Att inte använda försöksgärningen 

skulle dessutom leda till en alltför spekulativ bedömning som knappast kan anses 

förenlig med grundläggande rättsprinciper såsom skuldprincipen och in dubio pro 

reo. Däremot måste försöksgärningen användas som bevisfakta med stor försiktig-

het, eftersom en alltför nitisk tillämpning av denna också innebär ett avsteg från 

skuldprincipen. Då uppsåtsprövningen i allmänhet och likgiltighetsprövningen i 

synnerhet syftar till just en individuell prövning bör avsteg från detta minimeras i 

största möjliga mån. Enligt min mening innebär detta en tillämpning av 

försöksgärning som bevisfakta, men att detta görs med problematiken såsom den 

presenterats här i åtanke och att bevisvärderingen utförs med stor försiktighet. 

 Vad gäller de övriga objektiva faktorerna är samtliga av dessa hänförliga till 

gärningspersonens handlande. Eftersom det inte är relevant att få fram hur 

gärningspersonen ställde sig till försöksgärningen och resterande gärningar inte har 

utförts, kan prövningen rimligtvis endast ta sikte på hur gärningspersonen 

föreställde sig det framtida handlandet, såsom detta framkommit genom dennas 

beslut att utföra den resterande delen av gärningen. Förmodligen är det därmed 

svårt att överhuvudtaget tillämpa den objektiva faktorn att gärningspersonen handlat 

i affekt. Det medför också att möjligheterna att tillämpa de övriga objektiva 

faktorerna som HD uppställt begränsas av möjligheterna att bevisa vad 

gärningspersonen beslutat, vilket, som visats på under avsnitt 5.3, är minst sagt 
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komplicerat. Om detta inte heller framgår är det enligt min mening därför svårt att 

se när faktorerna ska kunna användas.  
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6 Alternativa lösningar175 

Samtliga problem som har presenterats i detta arbete har sin gemensamma 

utgångspunkt i att det generellt är mycket svårt att hitta relevanta bevisfakta för såväl 

beslutet att begå resterande handlingar som uppsåt till de icke realiserade effekterna. 

I detta avsnitt ska därför just olika alternativ för att underlätta bevisprövningen 

diskuteras. Det bör kunna talas om tre olika lösningsmodeller för de problem detta 

arbete har presenterat; förändringar i bevisreglerna, i uppsåtsbegreppet eller i 

försöksbegreppet. Dessa kommer därför att diskuteras nu.  

 

6.1 Ändring av bevisreglerna  

6.1.1 Sänkt beviskrav 

Någonting som såväl lagstiftaren, rättstillämparen som doktrin är, som visats ovan, 

rörande överens om är de stora problem som är förknippade med att bevisa 

uppsåt.176 Som Ulväng påpekar är detta ett utlopp av att vissa fakta helt enkelt är 

lättare att se och därmed också bevisa än andra.177 Det är inte möjligt att ”se” de 

mentala processer som utgör beståndsdelarna i uppsåtet, vilket medför att det alltid 

kommer att finnas stora svårigheter med att bevisa uppsåt. En naturlig lösning vore 

därför att helt enkelt sänka ambitionen att också uppsåtet måste vara bevisat utom 

rimligt tvivel. Detta skulle förvisso strida mot gällande rätt, och följande diskussion 

kommer därför att föras utanför ramen för gällande rätt.  

 Visst stöd för att sänka beviskravet i förhållande till uppsåtstrekvistet finns i 

doktrinuttalanden av bland annat Diesen. Denne menar att upprätthållandet av ett 

sådant högt beviskrav inte är möjligt utan att det blir en rättslig fiktion, eftersom det 

aldrig går att utom rimligt tvivel bevisa vad gärningspersonen faktiskt tänkte och 

avsåg med sitt handlande.178 Argumentet kan i synnerhet anses gälla när 

gärningspersonen inte ens har hunnit utföra själva huvudgärningen, eftersom det 

                                                           
175 Detta avsnitt är en vidareutveckling av en diskussion jag förde i en tidigare författad promemoria på 
juristprogrammet. Det tidigare avsnittet motsvarade tre sidor.  
176 Se t.ex. SOU 1940:19 s. 37 ff., SOU 1996:185 del I, s. 116 ff., prop. 2000/01:85 s. 12 f., NJA 2004 s. 176, 
minoriteten i NJA 2002 s. 449., Asp (2007), s. 105 f., Ulväng (2011), s. 474., samt Träskman (1985), s. 62.  
177 Ulväng (2011), s. 474.  
178 Diesen, s. 149 och s. 159.  
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som ska bevisas utom rimligt tvivel då nästan uteslutande är något som endast 

existerar i gärningspersonens sinnesvärld.   

  Bara för att domstolarna ibland kan tänkas ta genvägar rörande upprätt-

hållandet av beviskravet i dessa delar innebär detta emellertid inte att det omedelbart 

berättigar en sänkning av beviskravet i dessa fall.179 Vad som komplicerar bilden är 

nämligen att det är det överskjutande uppsåtet som specifikt är kriminaliserat vid 

försöksbrott. Detta överskjutande uppsåt har ansetts straffvärt delvis för att 

uppsåtet att begå brott till viss del har ansetts lika straffvärt som att senare faktiskt 

begå själva brottet.180 Att efterge beviskravet för just det rekvisit som i någon mån 

konstituerar det straffvärda med försöksbrottet och utgör själva anledningen till att 

det är kriminaliserat får anses än mer betänkligt än att sänka beviskravet vid 

fullbordade brott. Fullbordade brott har ju nämligen åtminstone en ytterligare 

kriminaliseringsgrund; vedergällning för den skada som åsamkats ett skyddsvärt 

intresse genom det fullbordade brottet. Denna grund gör sig inte lika gällande när 

skadan uteblivit.    

 Utöver konsekvenserna av att efterge det specifika rekvisit som i åtminstone 

någon mån konstituerar försöksbrottets straffvärdhet skulle ett sänkt beviskrav 

också strida mot en rad väletablerade rättsgrundsatser. En av dessa är givetvis 

principen om in dubio pro reo. Denna princip är förvisso endast ett utlopp av ett 

högt ställt beviskrav eftersom den talar om vilken grad av osäkerhet rättsväsendet är 

villigt att acceptera när det kommer till den tilltalades skuld. Sänks beviskravet är 

rättsväsendet uppenbarligen villigt att acceptera en större osäkerhet huruvida den 

tilltalade faktiskt är skyldig till det som denna står åtalad för. Eftersom in dubio pro 

reo syftar till att upprätthålla principer som in dubio mitius, hellre fria än fälla, blir 

konsekvensen av ett sänkt beviskrav att risken för felaktigt fällande domar ökar. 

Detta kan i sin tur leda till att trovärdigheten för rättsväsendet undergrävs. Statens 

straffmonopol vilar nämligen på en skör balans mellan att oskyldiga inte ska fällas, 

samtidigt som de som gjort sig skyldiga till brott inte ska gå fria.  Detta leder osökt 

till att nästa princip som efterges är skuldprincipen. Om den grad av skuld som är 

tillräckligt för att någon ska dömas för brott sänks står skuldprincipen 

                                                           
179 Diesen, s. 158 ff.  
180 SOU 1940:19 s. 38 samt SOU 1996:185 del I, s. 226. 



58 
 

uppenbarligen inte lika stark som vid ett högt ställt beviskrav.  

 Sammantaget finns det följaktligen många goda anledningar till att 

målsättningen även fortsättningsvis ska vara att beviskravet utom rimligt tvivel ska 

gälla även det överskjutande uppsåtsrekvisitet vid försök att föröva brott. Ett 

motsatt förhållningssätt skulle innebära en alltför svår kränkning av grundläggande 

rättsprinciper för att kunna godtas.  

6.1.2 Avstå från att döma till ansvar 

Bevisproblemen vid oavslutade försöksbrott uppmärksammades och diskuterades 

relativt utförligt av Bergendal i sitt betänkande. Som lösning på problemet föreslog 

Bergendal att domstolen helt enkelt bör avstå från att döma till ansvar om det, efter 

bevisvärderingen, står klart att åtalet inte är styrkt.181   

 Bergendals lösning är förvisso elegant i all sin enkelhet. Den har också 

förtjänsten att det inte blir nödvändigt att differentiera uppsåtsbegreppet samt att 

lösningen framstår som flexibel. Det är nämligen, som visats tidigare, inte möjligt att 

dra slutsatsen att beviskravet aldrig kan vara uppfyllt vid oavslutade försöksbrott. Vid 

de tillfällen som bevisvärderingen medför att beviskravet anses uppfyllt framstår det 

då närmast som trångsynt att det inte ska vara möjligt att döma den tilltalade för det 

oavslutade försöksbrottet. Att gärningar som egentligen når upp till beviskravet och 

därmed normalt skulle föranleda ansvar för försök till brott ska gå ansvarsfria 

riskerar nämligen också att undergräva förtroendet för rättsväsendet.   

 Dessa fördelar måste emellertid ställas mot de problem som uppkommer med 

Bergendals föreslagna lösning. Som har visats i detta arbete finns det goda skäl att 

ifrågasätta huruvida likgiltighetsuppsåtet verkligen är lämpligt att tillämpa eftersom 

det många gånger saknas tillräckligt underlag att bedöma uppsåtsfrågan i förhållande 

till. När det saknas tillräckligt beslutsunderlag i form av bevisfakta kommer det alltid 

att finnas en risk att domstolarna maskerar att de i själva verket tillämpat ett sänkt 

beviskrav med bristfälliga domskäl. I och med att det efter NJA 2015 s. 702 inte är 

möjligt att säga vad som krävs för att beviskravet ska vara uppfyllt, utan bara vad 

som inte är tillräckligt, är det också svårt att veta om domstolarna faktiskt upprätt-

håller beviskravets styrka i dessa fall. Det finns ett närmast otaligt antal domar där 

                                                           
181 SOU 1940:19 s. 39.  
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domstolen helt enkelt funnit åtalet styrkt utan att närmare redogöra för 

bevisvärderingen.182 Sådana bristfälliga domskrivningar omöjliggör effektivt en 

efterhandskontroll av såväl bevisvärderingen som att beviskravet upprätthålls. Att 

domstolarna kan agera utan extern kontroll på det sättet kan knappast karaktäriseras 

som någonting annat än en allvarlig rättssäkerhetsbrist. Kanske var det också därför 

som HD i NJA 2015 s. 702 pekade på vikten av att domstolarna redogör för hur 

bevisvärderingen har genomförts i sina domskäl.183 Huruvida detta får någon effekt 

återstår dock att se, men klart är åtminstone att risken kvarstår för att domstolarna 

inte anammar Bergendals uppmaning och dömer utan tillräckliga bevisfakta.  

 

6.2 Ett förändrat uppsåtsbegrepp 

Mot bakgrund av de stora problemen som föreligger vid tillämpning av främst 

likgiltighetsuppsåtet vid oavslutade försöksbrott skulle en annan lösningsmodell helt 

enkelt vara att tillämpa ett bättre lämpat uppsåtsbegrepp i förhållande till dessa fall. 

Uppsåt är ju, som påpekades inledningsvis i detta arbete, ett normativt begrepp.184 

Detta innebär att det inte kan sägas finnas något naturligt uppsåtsbegrepp. Uppsåt är 

helt enkelt vad lagstiftaren eller, som snarare varit fallet i svensk rätt, rätts-

tillämparen, slår fast att uppsåt är. Gemensamt för de uppsåtsbegrepp som är eller 

har varit en del av svensk rätt är att samtliga av dessa består av antingen kognitiva 

eller voluntativa element, alternativt en kombination av de båda. Kognitiva element 

relaterar till vad gärningspersonen insett. Denna insikt består allt som oftast i en 

kunskapsmässig eller intellektuell föreställning hos gärningspersonen och begrepp 

som baseras på denna är därför till exempel misstanke, tro och vetskap. Voluntativa 

element uttrycker istället en vilja, avsikt eller syfte hos gärningspersonen.185 

 Likgiltighetsuppsåtets andra led – att gärningspersonen trots en insikt om 

risken inte betraktade risken som ett relevant skäl för att avstå från att företa 

handlingen – är ett exempel på ett sådant voluntativt element. Eftersom 

                                                           
182 För ett urval domar se JO 2013/14 s. 72 som rörde mål B 504-10, B 2047-11 och B 3358-11, samtliga 
avkunnade vid Östersunds tingsrätt samt JO dnr 381-2015 som rörde mål B 2260-13, avkunnad vid Blekinge 
tingsrätt. Se även Kring, SvJT 1979 s. 377 ff. 
183 NJA 2015 s. 702 p. 20.  
184 Ulväng (2011), s. 475. 
185 Ulväng, SvJT 2005 s. 2.  
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likgiltighetsprövningen består av två led och därmed också har två led som måste 

bevisas har det i doktrin stundtals förespråkats att ett uppsåtsbegrepp som endast 

består av ett element – det kognitiva – vore lättare att bevisa. Träskman har 

exempelvis varit en stor förespråkare för införandet av ett kvalificerat 

sannolikhetsuppsåt.186 Asp föreslår också införandet av detta uppsåtsbegrepp i 

samband med att han diskuterar problemen rörande bland annat oavslutad 

egenförberedelse och oavslutade försöksbrott, dock utan att vidareutveckla hur 

denna uppsåtsprövning skulle se ut.187    

6.2.1 Kvalificerat sannolikhetsuppsåt 

Ett sannolikhetsuppsåt har också flera gånger under årtiondena övervägts som 

uppsåtets nedre gräns mot medveten oaktsamhet. RÅ argumenterade för detta i 

såväl NJA 1959 s. 63 som NJA 1980 s. 514. HD övervägde också uppsåtsformen 

som alternativ för det eventuella uppsåtet med hypotetiskt prov i NJA 2002 s. 449 

och NJA 2004 s. 176. HD har dock avvisat uppsåtsformen samtliga gånger. Som 

anledning till detta har HD bland annat ansett att det är otillfredsställande med ett 

uppsåtsbegrepp där uppsåt föreligger när risken många gånger är hög, men 

gärningen inte är klandervärd i den grad som förutsätts för uppsåtligt brott, men 

också att fall där graden av klandervärdhet är hög men sannolikheten för låg för att 

uppsåt skulle föreligga. Vissa situationer, som HD ansåg straffvärda såsom 

uppsåtliga brott skulle därmed falla utanför ramen för just detta med ett 

sannolikhetuppsåt.     

 Det finns starka förespråkare såväl för som emot uppsåtsformen.188 Turerna 

och diskussionerna kring sannolikhetsuppsåtet är alltför många för att kunna återges 

i detta arbete. Den förevarande diskussionen kommer därför endast att fokusera på 

frågan om ett sannolikhetsuppsåt är att föredra ur bevismässig synpunkt och 

därmed är ett lämpligt alternativ till likgiltighetsuppsåtet vid oavslutade försöksbrott.  

                                                           
186 Träskman (1985), s. 66 ff. 
187 Asp (2007), s. 105 f.  
188 Av vilka Thornstedt, Strahl och Agge är starka motståndare medan Bergendal, Ross, Waaben samt 
Träskman istället föredrar sannolikhetsuppsåtet, se SOU 1996:185 del I, s. 104 f.  
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6.2.2 Sannolikhetsuppsåtets fördelar 

Anledningen till att Träskman framhåller sannolikhetsuppsåtet som fördelaktigt ur 

bevishänseende är som tidigare nämndes att sannolikhetsuppsåtet endast är baserat 

på ett kognitivt element. För att dömas till ansvar för försök att föröva brott med ett 

sannolikhetsuppsåt som ansvarsgrund ska gärningspersonen ha insett att det var 

sannolikt eller övervägande sannolikt att effekten skulle inträda för det fall den 

avsedda gärningen fullbordades. Eftersom prövningen uteslutande bygger på det 

kognitiva elementet ”uppfattat risken för effektens inträde som övervägande 

sannolikt” utesluts därmed riskens relevans som handlingsskäl för gärningspersonen 

från prövningen. Argumentationslinjen blir därmed att det är enklare att bevisa ett 

sannolikhetsuppsåt eftersom det är tillräckligt att bevisa gärningspersonens insikt i 

förhållande till den framtida gärningen, än en insikt och en inställning vilket måste 

vara styrkt för att ett likgiltighetsuppsåt ska föreligga.189 Rimligtvis är det svårare att 

bevisa en inställning, eftersom denna inkluderar ett ställningstagande eller 

värderande av risken, medan en insikt endast avser ett konstaterande av att världen 

förhåller sig på ett visst sätt.     

 Vad som för gärningspersonen framstår som sannolikt kan emellertid 

knappast avgöras på annat sätt än utifrån en efterhandsbedömning av hur effekten 

måste ha framstått för denna. Det framstår till exempel som högst osannolikt att 

gärningspersonen som står och siktar med ett vapen värderar sannolikheten att 

denna ska orsaka sitt offers död. Även för det fall att gärningspersonen faktiskt har 

värderat sannolikheten och därmed faktiskt ägnat resonemanget viss tanke, är det 

svårt att se hur denna värdering av sannolikheten ska vara möjlig att bevisa. Det blir 

därmed oundvikligt att domstolen avgör hur sannolikheten måste ha tett sig för 

gärningspersonen, snarare än hur den faktisk framstod för denna.
190

 Med dagens 

skuldbegrepp medför en bedömning att gärningspersonen måste ha haft en viss 

insikt eller inställning endast att denna är medvetet oaktsam, och en del av kritiken 

mot sannolikhetsuppsåtet har därför varit att det riskerar att sänka tröskeln för 

uppsåtliga brott. Eftersom skuldformerna är graderade av att uppsåt som subjektiv 

relation till gärningen är mer klandervärt än oaktsamhet har det framhållits att en 

                                                           
189 Jfr Träskman (1985), s. 71.  
190 Strahl, s. 118. 
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sänkning av uppsåtströskeln inte är motiverade mot bakgrund av idéerna om grad av 

klander.
191

 För att motverka att uppsåtsbegreppet riskerar att utvidgas och sträcka 

sig längre mot oaktsamhetsbrotten har Träskman därför föreslagit att en högre grad 

av sannolikhet är motiverad för att gärningspersonen ska anses ha agerat 

uppsåtligen.192   

6.2.3 Problem med sannolikhetsuppsåtet 

Inget uppsåtsbegrepp är dock utan problem och så inte heller sannolikhetsuppsåtet. 

Även om man utesluter det voluntativa elementet och följaktligen tillämpar 

uppsåtsbegreppet i den formulering som i ett tidigare skede föreslagits av bland 

annat RÅ kvarstår fortfarande ett par mer eller mindre uppenbara problem. 

 Ett första av dessa problem är att graden av insikt som torde krävas för att 

gärningspersonen ska ha uppfattat risken med sitt kommande handlande som 

sannolik eller övervägande sannolik medför att uppsåtsbegreppet riskerar att närma 

sig gränsen för insiktsuppsåt. Eftersom den lägre graden av insikt som fodras vid 

likgiltighetsuppsåtet balanseras av ett viljeinriktat element skulle ett sannolikhets-

uppsåt, som saknar ett dylikt kompletterande element, medföra en rad 

betänkligheter. Upprätthålls det ett högt krav på hur sannolik effektens inträde i 

själva verket var för gärningspersonen närmar sig sannolikheten sig i själva verket 

praktisk visshet, vilket utgör beståndsdelen av insiktsuppsåtet, varpå de två 

uppsåtsbegreppen skulle bli så överlappande att det knappast finns någon poäng 

med införandet av ett sannolikhetsuppsåt. Å andra sidan, om graden av sannolikhet 

som krävs inte sätts tillräckligt högt och inte heller kompenserar detta med ett 

viljeinriktat element kommer tröskeln för vad som utgör ett uppsåtligt brott att 

sänkas. Detta medför oundvikligen också att kriminaliseringen vid försöksbrott 

utvidgas.
193

 Om detta är eftersträvansvärt eller inte kan av utrymmesskäl inte 

diskuteras i detta arbete. En utvidgning av uppsåtsbegreppet och följaktligen 

försöksbegreppet är något som bör utredas i särskild ordning, då 1996 års utredning 

inte var direkt inriktad på dessa frågor. I detta avseende är det tillräckligt att 

konstatera att det knappast bidrar till ett mer lättbevisligt uppsåtsbegrepp att – som 

                                                           
191 SOU 1996:185 del I, s. 122 samt Jareborg (1994), s. 225.  
192 Träskman (1985), s. 72.  
193 SOU 1996:185 del I, s. 122 samt Jareborg (1994), s. 225.  
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Träskman föreslår – kräva en högre grad av sannolikhet. En sådan lösning kommer 

endast medföra att sannolikhetsuppsåtet närmar sig insiktsuppsåtet. Dessutom bör 

möjligheterna att bevisa uppsåtet rimligtvis minska i takt med att kravet på vilken 

sannolikhetsnivå som krävs ökar.    

 Ett andra problem som uppkommer är vilken sannolikhet gärningspersonen 

ska ha tagit i beräkning för att denna ska anses ha handlat uppsåtligen. Ska det vara 

sannolikt, övervägande sannolikt eller med all säkerhet sannolikt att effekten kunde 

följa på den beslutade gärningen? Att något uppfattas som sannolikt eller 

övervägande sannolikt talar inte heller egentligen om hur den valda sannolikhets-

nivån ska uttryckas för att möjliggöra en enhetlig rättstillämpning av domstolarna. 

Som framförts tidigare i detta arbete men i ett annat sammanhang måste det alltid 

vara möjligt att genom efterhandskontroller säkerställa att samtliga domstolar 

tillämpar samma nivå av sannolikhetskravets styrka. En motsatt ordning kan med 

hänvisning till den grundläggande principen om allas likhet inför lagen och 1 kap. 9 

§ RF aldrig godtas.    

 Ytterligare ett argument som förts fram mot ett sannolikhetsuppsåt är att vissa 

gärningar, som ansetts vara klandervärda som uppsåtliga brott, men samtidigt är så 

pass osannolika att de med ett sannolikhetsuppsåt som nedre gräns mot oaktsamhet 

skulle falla utanför uppsåtsbegreppet. I NJA 2004 s. 176 framhölls spelandet av rysk 

roulette som ett exempel när likgiltigheten att personen kan avlida är så klandervärd 

att den bör anses ha begåtts uppsåtligen, men samtidigt inte skulle vara 

kriminaliserat såsom uppsåtligt dödande med ett sannolikhetsuppsåt.194 Detta i sig 

kan dock knappast framhållas som ett direkt starkt argument vare sig för eller emot 

sannolikhetsuppsåtets existensberättigande såsom uppsåtets nedre gräns. Oavsett 

vilket uppsåtsbegrepp som används kommer det alltid att uppstå gränssituationer 

där vissa gärningar som möjligen bör vara uppsåtliga faller utanför detta begrepp 

                                                           
194 Lämpligheten av att använda det exempel som HD gör kan förvisso ifrågasättas med tanke på 
försökspunkten. Beroende på var försökspunkten förläggs i en dylik situation kan det nämligen argumenteras 
för att oddsen eller sannolikheten för att pistolen ska vara laddad är antingen 1/6, dvs.  16,6 %” om 
försökspunkten förläggs innan man ”snurrar” trumman (eller magasinet), eller 0 % alternativt 100 %, om 
försökspunkten förläggs efter personen snurrat och står och siktar. Det senare är ett resultat av att det 
antingen är eller inte är en patron i pistolens skjutbana. Exemplet är därför illa lämpat för att avgränsa det 
uppsåtliga området men används likväl för att bemöta den argumentationslinje som HD för rörande 
sannolikhetsuppsåtets lämplighet. 
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och vice versa.195 Verkligheten är nämligen alltför komplex för att samtliga 

situationer på ett rättvisande sätt ska kunna inrymmas under ett teoretisk 

uppsåtsbegrepp.      

 Ett ytterligare problem med sannolikhetsuppsåtet kan sägas vara att även givet 

att det är enklare att bevisa att gärningspersonen agerat med sannolikhetsuppsåt 

eftersom detta bara avser ett element, innebär detta inte att det är enkelt. Precis som 

vid likgiltighetsuppsåtet kvarstår problemet dels att sannolikheten ska omfatta en 

effekt som ännu inte inträffat, utifrån en gärning som ännu inte fullbordats. Samma 

problem rörande att det är svårt att bevisa vad gärningspersonen hade beslutat sig 

för att göra kvarstår således och är ingenting som kan rådas bot på med ett 

förändrat uppsåtsbegrepp. Dessutom innebär prövningen av vad gärningspersonen 

uppfattade som sannolikt återigen ett avsteg från ambitionen att det är gärnings-

personens faktiska uppfattning som ska ligga till grund för bedömningen. Som 

påpekats tidigare skulle domstolens bedömning snarare alltid bli en efterhands-

konstruktion och en prövning utifrån hur människor i allmänhet uppfattar 

sannolikheter i olika situationer. Med andra ord skulle domstolen använda sig själva 

som måttstock för vad människor normalt sett inser om ett visst förlopp och sedan 

projicera denna bedömning på gärningspersonen. Denna objektifierade prövning 

medför också att sannolikhetsuppsåtet rimligtvis är enklare att bevisa än lik-

giltighetsuppsåtet. Givet att detta antagande är korrekt kan det dock ifrågasättas om 

det inte skulle vara möjligt att objektifiera även likgiltighetsprövningen på samma 

sätt och därmed slippa de praktiska problemen med att differentiera eller 

komplettera det svenska uppsåtsbegreppet med ett sannolikhetsuppsåt. En hög 

sannolikhet för effekten ska ju, enligt HD i NJA 2004 s. 176, medföra att 

gärningspersonen kan antas ha agerat med likgiltighet. Oaktat om man inför och 

tillämpar ett sannolikhetsuppsåt eller objektifierar likgiltighetsprövningen innebär 

emellertid båda alternativen ett avsteg ifrån att det är gärningspersonens faktiska 

uppsåt som ska bedömas.  

                                                           
195 Se Träskman (1985), s. 73 för liknande resonemang.  
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6.2.4 Konsekvensanalys och slutsats 

Mot bakgrund av vad som nu sagts står det klart att rättstillämpningen har tilldelats 

en uppgift som inte är möjlig att lösa i praktiken när den ska upprätthålla ordningen 

att gärningspersonens individuella relation till gärningen och den uteblivna effekten 

ska bevisas utom rimligt tvivel. Trots att ambitionen må vara beundransvärd måste 

någon av målsättningarna ge vika. Det skulle kanske vara möjligt att upprätthålla 

beviskravets styrka om domstolarna skulle tillåtas att objektifiera bevisprövningen. 

En sådan ordning medför emellertid att den individuella skuldprincipen efterges, 

medan ett strikt upprätthållande av denna inte är möjligt med ett beviskrav av den 

styrka som är gällande rätt. I detta avseende skulle förvisso ett införande av ett 

sannolikhetsuppsåt – givet att man får ordning på de problem som presenterats – 

möjligen kunna bidra till ett mer lättbevisat och därmed rättssäkrare uppsåtsbegrepp.

 Det nyss sagda gäller dock i detta avseende endast i förhållande till oavslutade 

försöksbrott; analysen kan inte utan vidare omfatta även avslutade försök och 

fullbordade brott. Uppsåtsbegreppet är dock generellt för hela det straffrättsliga 

området och samtliga brott som inte förutsätter en kvalificerad uppsåtsform. Att 

konstruera ett sådant centralt straffrättsligt begrepp för att specifikt fungera i en i 

sammanhanget ytterst begränsad del i ett av dessa straffrättsliga begrepp – nämligen 

försöksbegreppet – kan därmed bli svårt att motivera. Detta gäller särskilt med 

tanke på att ett förändrat uppsåtsbegrepp endast skulle förenkla tillämpningen av 

uppsåt i förhållande till den uteblivna effekten. Ett förändrat uppsåtsbegrepp skulle 

därmed inte förändra problemen med att bevisa att gärningspersonen beslutat sig 

för att begå resterande gärningar och detta, som påpekats tidigare, begränsar också 

möjligheterna att bevisa uppsåt till effekten.196   

 Förvisso skulle en komplementär åtgärd kunna vara att differentiera 

uppsåtsbegreppet, med andra ord att tillämpa ett specifikt uppsåtsbegrepp vid 

försök att föröva brott, men vidhålla de gällande uppsåtsformerna i det övriga 

straffrättsliga spektrumet. Detta förefaller å ena sidan högst opedagogiskt men å 

andra sidan kan alternativet betraktas som så orealistiskt att det, med straffrättsliga 

termer, kan bortses från.   

                                                           
196 Se ovan under avsnitt 5.4.1. 
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6.3 Förändrat försöksbegrepp 

6.3.1 Ett framflyttande av försökspunkten  

Det gemensamma för de nu diskuterade lösningsmodellerna är att de inte 

tillhandahåller någon lösning på hur det ska vara möjligt att finna bevisfakta för att 

gärningspersonen faktiskt beslutat sig för att begå huvudgärningen. Det tillsynes 

enda sättet att komma åt detta problem skulle då vara att göra förändringar i 

försöksbegreppet. Som påpekats tidigare kan frågan om gärningspersonen har varit 

tillräckligt beslutsam i sitt uppsåt behandlas i såväl försöksuppsåtet som försöks-

punktens placering.197 En naturlig utgångspunkt för den följande diskussionen blir 

därför frågan om problemen kan avhjälpas genom att flytta fram försökspunkten. 

 Eftersom försökspunkten inte på något sätt är given för vare sig brottstyp eller 

det enskilda brottstillfället är det svårt att diskutera frågan utförligt på ett generellt 

plan. Det som däremot kan sägas är att ju längre fram försökspunkten placeras 

desto mer måste gärningspersonen ha gjort för att denna ska vara uppnådd och 

försöket därmed påbörjats. Givet att en persons handlande kan tala om vilka 

avsikter denna har agerat med skulle det bli svårare för gärningspersonen att med 

framgång hävda att denna inte avsåg att utföra de slutliga delarna av handlandet. 

Detta förutsätter dock att det finns en korrelation mellan vad en person gör, vad 

den avser att göra och med vilka intentioner den handlat, vilket har ifrågasatts på 

goda grunder i såväl doktrin som i detta arbete.    

 En handling kan ju, som visats i detta arbete, begås med flera olika avsikter. 

Ett höjande av en arm kan utgöra en hälsning eller en handling som kan 

karaktäriseras som hets mot folkgrupp, allt beroende på med vilken avsikt personen 

i fråga begick handlingen med. Att dra slutsaster om en persons avsikter utifrån en 

isolerad handling är därmed mycket svårt. Om händelsekedjan å andra sidan 

förlängs, så att fler handlingar såväl före som efter den ursprungliga försöks-

punktens placerande omfattas av bedömningen kan möjligheterna att påvisa en 

specifik avsikt hos gärningspersonen bli större. Träskman anser att åtminstone de 

teoretiska möjligheterna till detta förbättras om observationen av beteende utsträcks 

                                                           
197 SOU 1996:185 del I, s. 238, NJA 1991 s. 322 samt Jareborg (1994), s. 82. Se också ovan under avsnitt 5.1. 



67 
 

till att omfatta mer vidsträckta kausalkedjor.198 Detta skulle innebära att det som i 

detta arbete benämnts som typfall fyra, där gärningspersonen vidtagit ett 

förberedande led och är redo att omedelbart förverkliga sitt uppsåt, i praktiken inte 

blir användbart. Om kausalkedjorna utsträcks skulle till exempel ett försök till stöld 

inte föreligga när gärningspersonen bryter sig in hos någon annan, utan först när de 

faktiskt lagt beslag på ett objekt med uppsåt att tillägna sig detta. I ett sådant läge 

blir det onekligen svårare för gärningspersonen att med framgång hävda att denna 

inte avsåg att stjäla föremålet än om försökspunkten var uppnådd redan vid att 

personen befann sig i bostaden.   

 Försöksbestämmelsen är emellertid komplex och rekvisiten är integrerade på 

ett sätt som medför att försiktighet är påkallad när det kommer till att ändra i 

begreppet eftersom modifikationen av ett rekvisit kan få konsekvenser för övriga 

rekvisit. Flyttar man fram försökspunkten påverkas såväl uppsåtsrekvisitet (vilket ju 

var vad som eftersträvades och därmed önskvärt) som farerekvisitet. Detta behöver 

förvisso inte nödvändighetvis vara någonting negativt. Ju mer handlande som finns, 

desto större möjligheter finns det att fastslå vad gärningspersonen avsåg att göra, 

och ju tydligare denna avsikt framgår desto säkrare bedömning om något av de 

alternativa farerekvisiten är uppfyllda kan rimligtvis också göras. Hela bedömningen 

om ett försöksbrott förövats skulle därmed kunna utföras på ett mer tillförlitligt sätt.  

6.3.2 Problem 

Lösningsmodellen är emellertid inte utan problem. Till exempel skulle försök till 

mordbrand endast kunna aktualiseras vid avslutade försök, eftersom det 

förmodligen inte skulle vara tillräckligt att stå med tändstickan tänd, utan dessutom 

krävas att gärningspersonen försökt att tända på objektet denna avser att tända eld 

på.199 Så fort personen i fråga tänt på föreligger åtminstone ett avslutat försök, om 

inte ett fullbordat brott. En ofrånkomlig konsekvens av att flytta fram 

försökspunkten är därmed att utrymmet mellan oavslutade och avslutade försök 

minskar och att det kriminaliserade området för försöksbrott därigenom begränsas. 

I dagens samhällsklimat, där trenden onekligen snarare går mot utökade 

kriminaliseringsområden – inte minst vad gäller de osjälvständiga brotten – och fler 

                                                           
198 Träskman (1985), s. 66.  
199 Exemplet bygger på situationen som förelåg i RH 1996:53. 
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självständiga brott då fullbordanspunkten tidigareläggs, verkar det högst osannolikt 

att lagstiftaren skulle begränsa ett generellt tillämpbart straffrättsligt begrepp som 

försöksbegreppet.200      

 Det har dock inte varit lagstiftaren som bestämt var försökspunkten specifikt 

ska placeras. Som tidigare diskuterats har det inte ens ansetts möjligt att inom ramen 

för samma brottstyp generellt förlägga försökspunkten vid en given tidpunkt i 

händelseförloppet eftersom ett brott, exempelvis ett mord, kan begås på många 

olika sätt. Det är därför upp till rättstillämparen att i varje specifikt fall avgöra om 

försökspunkten är uppnådd. Frågan blir då om det finns tillräckliga skäl för att 

uppmana rättstillämparen att avhålla sig från – som varit tendensen – att förlägga 

försökspunkten på ett tidigt stadium och istället senarelägga denna.  

 Det kan anföras vissa kriminalpolitiska skäl för att försökspunkten inte bör 

flyttas fram. Ju mer gärningspersonen hinner göra för att fullborda sitt brott, desto 

större risk finns det att ett skyddsvärt intresse skadas. Om polisen avvaktar med att 

ingripa i ett händelseförlopp i syfte att låta gärningspersonen passera 

försökspunkten ökar givetvis risken att gärningspersonen också hinner fullborda sin 

gärning och att någon person eller objekt därigenom kommer till skada. Nu är det 

inte säkert att polisen faktiskt agerar på dylikt sätt, vilket vinner visst stöd av att det 

alltid är domstolen som i efterhand avgör exakt var försökspunkten placeras i det 

specifika fallet. Polisen kan förvisso avvakta och låta gärningspersonen fortsätta med 

sin brottsplan, men inte ens polisen kan avgöra var försökspunkten faktiskt ligger. 

Ett generellt framflyttade av försökspunkten skulle därför inte medföra några 

egentliga skillnader för polisens insatser och kan därmed knappast användas som 

argument för att inte flytta fram försökspunkten.     

 Om domstolen senarelägger försökspunkten skulle detta medföra att vissa 

typer av ageranden som idag är straffbara skulle bli straffria. Idag är nämligen inte 

alla gärningar som faller in under försöksbestämmelsen också kriminaliserade som 

förberedelse eller stämpling. För att stämpling till brott ska föreligga enligt 23 kap. 2 

§ BrB är det en förutsättning att flera personer samråder för att begå ett brott, vilket 

medför att brott där gärningspersonen agerar ensam aldrig kan falla in under 

stämplingsbestämmelsen. Det kan inte heller förutsättas att gärningspersonen alltid 

                                                           
200 Se exempelvis SOU 2015:63 och kriminaliseringen av s.k. terrorismresor. 
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tagit befattning med pengar eller ett objekt som kan karaktäriseras som hjälpmedel 

vid brott, och därmed aktualisera bestämmelsen om förberedelse till brott.  

 Faller gärningspersonens agerande objektivt in under bestämmelsen om 

förberedelse och domstolen inte anser att försökspunkten – i sin framflyttade form 

– är nådd, bör möjligheterna att döma för förberedelse likafullt vara bättre än de 

hade varit annars. Gärningspersonen har ju i ett dylikt fall hunnit realisera större 

delar av sin brottsplan än vad som traditionellt varit fallet vid förberedelse till brott. 

Med den nuvarande ordningen kvarstår samma problem, om inte än värre, med att 

bevisa att gärningspersonen fattat ett beslut att begå huvudgärningen som vid 

oavslutade försök.201 Om utrymmet för oavslutade försöksbrott begränsas och detta 

kompenseras av att förberedelse till brott täcker upp det utrymme som en 

framflyttad försökspunkt lämnar, bör rimligtvis möjligheterna för att bevisa 

förberedelsen förbättras. Det är därmed inte säkert att begränsningen av det 

kriminaliserade området för försöksbrott nödvändigtvis leder till effekten att vissa 

klandervärda ageranden skulle gå fria från straff.  

 

  

                                                           
201 För de nuvarande problemen med att bevisa vad gärningspersonen beslutat sig för vid förberedelse till 
brott, se Asp (2007), s. 65 ff.  
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7 Avslutning 

7.1 Sammanfattning 

Allt sedan Bergendal utredde frågan i 1942 års betänkande har utgångspunkten att 

samtliga uppsåtsformer ska kunna användas vid försöksbrott stått relativt 

oemotsagd. I detta arbete har det ifrågasatts dels om detta även fortsättningsvis får 

anses utgöra svensk gällande rätt, dels om denna ordning verkligen är lämplig. Den 

första frågan visade sig enklare att besvara än den senare. Även om HD genom NJA 

2011 s. 627 ställt till med viss förvirring angående vilka uppsåtsformer som ska vara 

tillämpliga vid förberedelse till brott har det i detta arbete framhållits att prejudikatet 

inte utan vidare kan utsträckas till att också gälla oavslutade försöksbrott. 

 Frågan om denna ordning verkligen är lämplig visade sig mer komplicerad. Ett 

rättssäkert uppsåtsbegrepp förutsätter nämligen att detta också är möjligt att bevisa. 

För detta krävs att det finns relevanta bevisfakta som är möjliga att använda för att 

styrka bevistemat till den nivå beviskravet förutsätter. Ett högt ställt beviskrav ställer 

därför än större krav på att det finns användbara bevisfakta. Problemen med att 

bevisa uppsåt vid oavslutade försöksbrott grundar sig på en slående brist på just 

sådana bevisfakta.      

 Vad gäller beslutet att begå resterande gärningar har det konstaterats att de 

bevisfakta som används, huruvida gärningspersonen frivilligt tillbakaträtt, är 

felriktade och inte tar sikte på vad som faktiskt är relevant, nämligen uppsåtet vid 

försöksgärningen. Det har också konstaterats att övriga bevisfakta inte med 

tillräcklig säkerhet kan tala om vad gärningspersonens intentioner egentligen var. En 

persons handlande kan inte alltid antas stå i korrelation med vad denna avsåg att 

göra, och många gånger kan handlandet inbjuda till en rad olika möjliga alternativa 

slutsatser om vad som egentligen försiggick i gärningspersonens sinnesvärld. Det 

har också konstaterats att begränsningarna i att bevisa vad gärningspersonen avsåg 

att göra också begränsar möjligheterna till att bevisa att denna hade uppsåt till den 

effekt som uteblivit. Dessvärre upphör inte heller problemen där, utan även om det 

mot all förmodan kan bevisas vad gärningspersonen avsåg att göra har de visats att 

de bevisfakta som HD utarbetat i förhållande till effekter i värsta fall blir helt 

irrelevanta då dessa snarare relaterar till vad gärningspersonen redan har gjort, inte 
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vad denna avser att göra.      

 Mot bakgrund av de stora bevisproblemen som framkommit i relation till i 

princip varje potentiellt bevisfaktum som rör oavslutade försök kan det därmed i 

starkaste ordalag ifrågasättas om den nuvarande ordningen verkligen är tillräckligt 

rättssäker. Då bevisningen av uppsåtsfrågan oundgängligen riskerar att leda till 

slentrianmässiga, objektifierade och godtyckliga bedömningar blir slutsatsen 

följaktligen att den nuvarande ordningen inte är godtagbar med hänvisning till 

grundläggande rättssäkerhetsaspekter.    

 Problemen med att bevisa vad gärningspersonen avsåg att göra kvarstår 

dessutom oaktat om man ställer upp ett kvalificerat uppsåtskrav – det vill säga 

kräver avsikts- eller insiktsuppsåt – vid dessa brott eller om man ersätter lik-

giltighetsuppsåtet som nedre gräns mot oaktsamhet med ett sannolikhetsuppsåt. 

Frågan hur man ska kunna bevisa att gärningspersonen har fattat ett straffrättsligt 

relevant beslut kan rimligen därför endast lösas med ändringar i bevisreglerna, 

alternativt med att domstolarna förlägger försökspunkten vid ett senare skede i 

händelseförloppet. På så sätt kan domstolarna lägga längre kedjor av händelser till 

grund för sin bedömning. Av de två alternativen får onekligen det sista anses vara en 

lämpligare lösning. Att efterge just det rekvisit som konstituerar det straffvärda med 

brottet som sådant, nämligen det överskjutande uppsåtet att göra mer än personen 

faktiskt har gjort, kan nämligen knappast framstå som acceptabelt mot bakgrund av 

grundläggande rättssäkerhetsprinciper såsom principen om att hellre fria än fälla.

 Det har däremot konstaterats att ett införande av ett sannolikhetsuppsåt skulle 

kunna innebära vissa praktiska bevislättnader i fråga om att visa att gärnings-

personen haft uppsåt även till den uteblivna effekten. Mot bakgrund av att det kan 

vara svårmotiverat att anpassa ett av de viktigaste och mest centrala begreppen i hela 

straffrätten efter ett relativt avgränsat problem i försöks-bestämmelsen framstår 

dock inte lösningen som praktiskt genomförbar. Detta gäller i synnerhet eftersom 

det inte heller skulle lösa hela problematiken eftersom ett förändrat uppsåtsbegrepp 

inte förbättrar möjligheterna att bevisa att gärnings-personen fattat ett straffrättsligt 

relevant beslut.      
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7.2 Avslutande reflektioner 

Det kan anföras att något inte är ett problem innan det finns också en lösning. Att 

arbeta med detta ämne har fått mig att tycka annorlunda. Det finns, i mitt tycke 

tämligen oomstritt, en hel del allvarliga problem med situationen som råder idag. 

Det finns däremot inte heller någon riktigt tillfredställande lösning. Det är minst 

sagt obekväma problem som denna uppsats presenterar. Uppsåtsläran och 

försökbrottkonstruktionen är grundläggande och viktiga rättsliga institut i svensk 

straffrätt. Att ändra i dessa begrepp kan leda till svårförutsedda konsekvenser på 

grund av deras vidsträckta tillämplighet och i viss mån lagtekniska komplexitet. De 

allvarliga problemen med problematiska lösningar gör därför att inte minst dom-

stolarna hamnar i en minst sagt intrikat situation, där att fortsätta med den rådande 

ordningen mot bakgrund av de rättssäkerhetsproblem som uppstår måste anses 

otänkbart samtidigt som de tänkbara åtgärderna i mer eller mindre mån leder till 

otillfredsställande resultat.     

 Den sista frågan i detta arbete blir därför vart denna ordning för oss. 

Målsättningen med detta arbete var att utröna vilken lösningsmodell som var bäst 

lämpad. Såhär i arbetets sista rader kan det konstateras att målsättningen snarare 

måste justeras till att vara att finna den minst olämpliga lösningen. I nuläget består 

denna minst olämpliga av lösningar av en uppmaning och vädjan till våra domstolar 

att hålla den bevisproblematik som presenterats i detta arbete i minne och inte 

slentrianmässigt utföra uppsåtsbedömningen, att upprätthålla beviskravet och 

därmed hellre fria än fälla när bevisen inte räcker till. Detta är vad domstolarna kan 

göra nu. Det bör enligt min mening sedan övervägas om försökspunkten bör flyttas 

fram och därmed begränsa kriminaliseringen av oavslutade försök och istället 

kompensera detta med en utökad kriminalisering av förberedelse till brott. Min 

förhoppning och slutsats är att en sådan lösningsmodell skulle kunna bidra till en 

säkrare uppsåtsbedömning vid försöksbrott men också underlätta samma prövning 

vid förberedelse till brott. I enlighet med god svensk lagstiftningssed bör detta – 

som alltid – emellertid utredas vidare innan några större förändringar bör ske. 
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