
UPPGIFT 2 
 
Det som tros vara världens mest sällsynta muminmugg auktionerades den 7 april 2019 för 6100 euro. 
Vad som gör den omtalade muggen unik är att motivet, som föreställer Filifjonkan, har tryckts två 
gånger. Som de flesta känner till, fick denna historia en tråkig ändelse då köpet bara några dagar 
senare upphävdes på grund av en liten spricka i örat på muggen. 
 
Det som många däremot inte känner till är att muggen som anbudsgivaren Bove Jansson återlämnade 
till auktionsförrättaren Hatti Fnatt inte var samma mugg, utan istället en identisk kopia av den sålda 
muggen. Bove hade nämligen låtit göra en kopia av muggen, som var så perfekt att inte ens de bästa 
konstförfalskningsexperterna kunde skilja på muggarna, som hen senare skulle sälja vidare. Hatti 
märkte inte trots de sedvanliga kontrollåtgärderna att den överlämnade muggen var en kopia och 
återbetalade köpesumman på 6100 euro till Bove. 
 
Några veckor senare förberedde Hatti redan nästa auktion utan någon vetskap om att muggen var 
en kopia. Muggens synlighet hade nämligen ökat på dess efter frågan, och flera fanatiska 
mumindyrkare runtomkring världen var nu beredda på att betala tusentals euro för muggen – trots 
det lilla felet på örat. Auktionen gick av stapeln och Filjonka-muggen såldes för 8000 euro till japanska 
biljonären Moo Min som var en meriterad muminfantast. Senare fick Herr Min dock reda på att 
muggen var förfalskad och krävde att Hatti skulle bestraffas! 
 
Hur ska Boves och Hattis gärningar straffrättsligt bedömas? Ge ett motiverat svar. Du behöver inte 
ta ställning till straffmätningen.  



BEDÖMNINGSKRITERIER  
 

• Uppgiften är baserad på områdena straff 2 (s. 22–64) och straff 4 (s. 83–111) 
• Bedömningen baserar sig på en helhetsbedömning 
• Utöver innehållet beaktas även svarets tydlighet, uppbyggnad och logik 
• Modellsvaret är mera omfattande än vad som krävs för fulla poäng 
• Poäng för tillämpning förutsätter alltid regel och tydlig slutsats 

 
(1) Förstått vad fallet handlar om och nämner strafflagens hela namn (1p) 

o DEL 1: bedrägeri och/eller grovt bedrägeri 
o DEL 2: rekvisitvillfarelse och/eller uppsåt 

§ OBS! För poäng förutsätts inte inledning, kan även framgå ur fallet 
 

DEL 1: BEDRÄGERI/GROVT BEDRÄGERI 
 

(2) Angett regel för BEDRÄGERI (1p) 
o ”Den som (a) för att bereda sig eller någon annan orättmätig ekonomisk vinning eller 

för att skada någon annan, (b) genom att vilseleda eller utnyttja misstag, (c) förmår 
någon att göra eller underlåta något och därigenom (d) orsakar ekonomisk skada för 
den som misstagit sig eller den vars intressen hen kunnat förfoga över, ska för 
bedrägeri dömas till böter eller fängelse i högst två år.” à för 1 poäng förutsätts att 
alla rekvisit (a-d) nämns 

 
(3) Tillämpat samtliga rekvisit för BEDRÄGERI à uppfylls brottsbeskrivningsenligheten? (1p) 

 
Alternativt gavs poäng även för korrekt behandling av förskingring med utförlig regel, tillämpning 
och tydlig slutsats, men observera att man inte för samma gärning kan dömas både för 
förskingring och bedrägeri då de utesluter varandra! 

 
Poäng för punkt 4–5 förutsätter att man har fått poäng för punkt 2–3 
 
(4) Angett regel för GROVT BEDRÄGERI (1p) 

o ”Gränsen mellan vanligt och grovt bedrägeri bestäms i första hand av den ekonomiska 
skadans storlek men också andra omständigheter kan vid en helhetsbedömning göra 
gärningen grov.”  

 
(5) Tillämpat och motiverat GROVT BEDRÄGERI à uppfylls brottsbeskrivningsenligheten? (1p) 

 
Poäng för punkt 6 förutsätter att man har fått poäng för punkt 2–3 (bedrägeri) eller 2–5 (grovt) 

 
(6) Slutsats: B har begått bedrägeri eller grovt bedrägeri (beroende på tillämpningen) (1p) 

 
DEL 2: REKVISITVILLFARELSE OCH UPPSÅT 

 
(7) Behandlat REKVISITVILLFARELSE (1p) 

o Enligt SL 4:1 är en gärning inte uppsåtlig om gärningspersonen vid tidpunkten för 
gärningen inte är medveten om att samtliga omständigheter som förutsätts för 



brottsbeskrivningsenlighet föreligger eller om gärningspersonen misstar sig om en 
sådan omständighet. 

 
(8) Konstaterat huvudregel gällande UPPSÅT (1p) 

o Om inte något annat föreskrivs är en gärning som avses i strafflagen enligt SL 3:5 
straffbar endast när den begås uppsåtligen. 

o Bedrägeri förutsätter alltså uppsåt och därmed gavs inga poäng för oaktsamhet 
 

(9) Behandlat/definierat FÖLJDUPPSÅT (1p) 
o ”Enligt SL 3:6 har gärningspersonen uppsåtligt orsakat en brottbeskrivningsenlig följd 

om hen har avsett att orsaka följden eller ansett följden vara säker eller övervägande 
sannolik.” 
 

(10) Behandlat/definierat OMSTÄNDIGHETSUPPSÅT (1p) 
o ”Uppsåt gällande andra rekvisit än följden. Förutsätter övervägande sannolikhet.” 
o Obs! Härstammar från rättspraxis, INTE strafflagen 

 
Poäng för punkt 11 förutsätter att man har fått poäng för punkt 9 eller punkt 10 

 
(11) Definierat ÖVERVÄGANDE SANNOLIKHET (1p) 

o ”Gärningspersonen har (i handlingsögonblicket/ex ante) ansett det mera sannolikt att 
följden inträder än att den uteblir (eller omständigheten existerar än inte existerar) 

 
Poäng för punkt 12 förutsätter att man har fått poäng för punkt 2 (bedrägeri) eller 2–4 (grovt) 
SAMT för punkterna 9 och/eller 10 

 
(12) Tillämpat BEDRÄGERI (och ev. grovt) à uppfylls brottsbeskrivningsenligheten? (1p) 

o (HANDLING, KAUSALITET, FARA: H har vilselett och förmått M att köpa muggen och 
orsakat M ekonomisk skada) 

o UPPSÅT (räcker att uppsåtet utesluts genom omständighets- eller följduppsåt): 
§ OMSTÄNDIGEHTSUPPSÅT: motiverat varför H inte med övervägande 

sannolikhet kan ha ansett att muggen är en kopia t.ex. trots sedvanliga 
kontrollåtgärder 

§ FÖLJDUPPSÅT: motiverat varför H inte med minst övervägande sannolikhet 
har avsett att orsaka M skada 

 
Poäng för punkt 13 förutsätter att man har fått poäng för punkt 7 

 
(13) Tillämpat och motiverat REKVISITVILLFARELSE (1p) 

o motiverat juridiskt varför H inte har varit medveten om att samtliga omständigheter 
som förutsätts för brottsbeskrivningsenlighet föreligger 

o t.ex. inte känt igen kopia trots sedvanliga kontrollåtgärder 
 

Poäng för punkt 14 förutsätter att man har fått poäng för punkterna 12–13 
 

(14) Slutsats: rekvisiten för bedrägeri eller grovt bedrägeri (beroende på tillämpningen) uppfylls 
inte eftersom H befinner sig i rekvisitvillfarelse (1p) 



MODELLSVAR 
 
Fallet handlar om bedrägeri och rekvisitvillfarelse och därmed tillämpas strafflagen (SL). 
 
Enligt SL 36:1 ska den som för att bereda sig eller någon annan orättmätig ekonomisk vinning eller 
för att skada någon annan, genom att vilseleda eller utnyttja misstag, förmår någon att göra eller 
underlåta något och därigenom orsakar ekonomisk skada för den som misstagit sig eller den vars 
intressen hen kunnat förfoga över, för bedrägeri dömas till böter eller fängelse i högst två år. I SL 36:2 
kriminaliseras även en grov form bedrägeri. Gränsen mellan vanligt och grovt bedrägeri bestäms i 
första hand av den ekonomiska skadans storlek men också andra omständigheter kan vid en 
helhetsbedömning göra gärningen grov. Samtliga rekvisit ska uppfyllas för att en 
brottsbeskrivningsenlig gärning ska vara för handen. 
 
I fallet har Bove (B) köpt en muminmugg för 6100 euro via auktion men upphävt köpet på grund av 
fel. Istället för att återlämna muggen till Hatti (H) har B återlämnat en kopia och på så sätt vilselett H 
och förmått H att ta emot den förfalskade muggen och återbetala köpesumman. Syftet med B:s 
handling har varit att bereda sig med orättmätig ekonomisk vinning. I och med att H har förlorat den 
värdefulla muggen vars gängse pris kan antas motsvara köpesumman och istället fått en värdelös 
kopia, kan H (eller den vars intressen hen förfogat över i auktionen) anses ha orsakats ekonomisk 
skada. Med hänsyn till skadans storlek (muggens värde) kan gärningen anses utgöra grovt bedrägeri. 
Således kan B dömas för grovt bedrägeri. 
 
Brottsbestämmelserna för bedrägeri och grovt bedrägeri behandlades ovan. Om inte något annat 
föreskrivs är en gärning som avses i strafflagen enligt SL 3:5 straffbar endast när den begås 
uppsåtligen. Enligt SL 3:6 har gärningspersonen uppsåtligt orsakat en brottbeskrivningsenlig följd om 
hen har avsett att orsaka följden eller ansett följden vara säker eller övervägande sannolik. Med 
övervägande sannolikhet avses situationer där gärningspersonen har ansett det mera sannolikt att 
följden inträder än att den uteblir. Uppsåtet gällande andra rekvisit än följden bedöms enligt 
omständighetsuppsåt. Nedre gränsen för omständighetsuppsåt har i rättspraxis definierats som 
övervägande sannolikhet. Uppsåtet ska gälla samtliga rekvisit. Gällande bedrägeri ska uppsåtet 
således gälla syftet att bereda sig orättmätig vinst eller skada någon annan samt syftet att vilseleda 
offret genom att ge felaktiga, bristande eller vilseledande uppgifter. Därtill ska gärningspersonen ha 
insett att offret med minst övervägande sannolikhet orsakas ekonomisk skada. Enligt SL 4:1 är en 
gärning inte uppsåtlig om gärningspersonen vid tidpunkten för gärningen inte är medveten om att 
samtliga omständigheter som förutsätts för brottsbeskrivningsenlighet föreligger eller om 
gärningspersonen misstar sig om en sådan omständighet. Då föreligger gärningspersonen i 
rekvisitvillfarelse vilket utesluter gärningspersonens straffrättsliga ansvar. I fallet har H till Moo Min 
(M) för 8000 euro sålt kopian av muggen som äkta. Med andra ord har H vilselett och förmått M att 
köpa den förfalskade muggen och orsakat M ekonomisk skada. H har dock inte känt igen kopian trots 
att hen vidtagit sedvanliga kontrollåtgärder vilket ger uttryck för att hen i handlingsögonblicket 
varken kan anses ha varit medveten om att samtliga omständigheter som förutsätts för 
brottsbeskrivningsenlighet föreligger eller med övervägande sannolikhet kan ha ansett att muggen 
är en kopia. Således kan H inte heller anses uppsåtligen ha vilselett M i det syfte som anges i lagen 
eller avsett orsaka ekonomisk skada. Därmed uppfylls kriterierna för rekvisitvillfarelse vilket utesluter 
H:s straffrättsliga ansvar för bedrägeri. 
 


