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1. Inledning 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Denna uppsats behandlar konsekvenserna av två parallella rättsutvecklingar som är 

aktuella inom svensk straffrätt: dels avseende uppsåtsbedömningen vid rus, dels i fråga 

om Psykiatrilagsutredningens (PLU) förslag på att införa ett krav på tillräknelighet som 

förutsättning för straffrättsligt ansvar. 

 

Högsta domstolens (HD) domskäl i NJA 2011 s. 563 har beskrivits som en 

helomvändning i fråga om uppsåtsbedömningen vid rus, vilken grundar sig på en 

ideologisk förskjutning inom svensk rätt.1 Domen innebär att den tidigare gällande 

ordning för uppsåtsbedömningen vid självförvållad berusning inte längre ska 

upprätthållas; vilka konsekvenser detta får råder det emellertid delade meningar om. 

Enligt en mening godtar Högsta domstolen berusning som ursäkt för brott medan andra 

menar att domen mot bakgrund av grundläggande straffrättsliga principer är ett steg i 

rätt riktning.2 Det står emellertid klart att 1 kap. 2 § st. 2 Brottsbalken (BrB) inte längre 

utgör grund för att modifiera uppsåtskravet vid rus. 

 

Parallellt med denna rättsutveckling har PLU i SOU 2012:17 presenterat ett förslag om 

att om att tillräknelighet åter ska bli en brottsförutsättning i svensk rätt. Förslaget 

innehåller emellertid en undantagsregel enligt vilken tillräknelighetskravet inte ska 

omfatta fall där gärningsmannen har begått brott under påverkan av en självförvållad 

sinnesförvirring. Förslaget ger därmed utrymme bl.a. för att döma en otillräknelig 

person till ansvar i de fall han i anslutning till gärningen frivilligt har berusat sig.  

 

 

1.2 Syfte 
 

Uppsatsen syftar till att analysera innebörden av ovanstående rättsutvecklingar – d.v.s. 

att 1 kap. 2 § st. 2 BrB ska förstås som att domstolarna ska fingera tillräknelighet istället 

                                                
1 Asp & Ulväng, SvJT 2012 s. 340. 
2 Se bl.a. Leijonhufvud, SvJT 2012 s. 339 respektive Asp & Ulväng, SvJT 2012 s. 341. 
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för uppsåt vid ansvarsbedömningen hos gärningsmän som begått brott under påverkan 

av en självförvållad sinnesförvirring. Detta ger upphov till flera komplicerade 

frågeställningar; bl.a. uppkommer frågan hur man ska hantera fall av självförvållade 

tillfälliga sinnesförvirringar enligt dagens rättsläge samt hur detta kommer att påverkas 

om tillräknelighet blir en ny ansvarsförutsättning i svensk rätt. I denna analys blir en 

central fråga vad som ska anses utgöra en självförvållad sinnesförvirring. 

 

Ambitionen är huvudsakligen att belysa viktiga frågor kring det avhandlade ämnet som 

framstår som oklara eller som bör övervägas närmare i det fortsatta lagstiftningsarbetet. 

Konsekvenser på såväl ansvarsidan som påföljdssidan kommer att diskuteras. 

 

 

1.3 Disposition 
 
Ansvarsbedömningen vid brott begångna under rus aktualiserar flera centrala frågor 

inom straffrätten och måste göras mot bakgrund av gällande straffrättsliga principer. För 

att lägga grund till den fortsatta framställningen kommer därför i kapitel 2 inledningsvis 

att ske en genomgång av brottsbegreppet, uppsåtsläran och allmänna straffrättsliga 

principer.  

 

I kapitel 3 och 4 behandlas rusbestämmelsen i 1 kap. 2 § st. 2 BrB. I kapitel 3 redogör 

jag för bakgrunden samt olika tolkningsalternativ av denna bestämmelse. I kapitel 4 

diskuteras gällande rätt kring uppsåtsbedömningen av berusade samt konsekvenser av 

en förändrad syn på uppsåtskravet vid rus. Syftet med kapitlet är att försöka utröna 

innebörden av 1 kap. 2 § st. 2 BrB. 

 

I kapitel 5 redogörs för den rättsliga regleringen av psykiskt sjuka. Detta kapitel lägger 

en grund för den diskussion kring tillräknelighetskravet som sedan följer. I kapitel 6 

presenteras PLU:s förslag med fokusering på hur tillräknelighetskravet ska utformas. 

Kapitel 7 behandlar sedan den undantagsregel för självförvållade tillstånd som 

utredningen föreslår. I denna del utreds vad konsekvenserna blir för tillämpningen av 1 

kap. 2 § BrB om förslaget blir realitet. Jag diskuterar även huruvida det är motiverat 

med ett undantag från kravet på tillräknelighet vid brott begångna under självförvållat 



   7 

rus. I kapitel 8 diskuteras slutligen konsekvenser av ett tillräknelighetsrekvisit på 

påföljdssidan med inriktning på särskilda skyddsåtgärder.  

 

Avslutningsvis följer i kapitel 9 en sammanfattande kommentar kring de frågor som 

uppsatsen behandlar. 

 

 

1.4 Avgränsning 
 
PLU:s förslag kommer i första hand att utvärderas i förhållande till gärningsmän som 

till följd av självförvållad berusning varit otillräkneliga vid gärningstillfället. Övriga 

konsekvenser av förslaget kommer endast att beaktas i den mån det kan bidra till att 

belysa detta förhållande. Jag gör således inget försök att utvärdera förslaget i sin helhet. 

 

I begreppet tillfällig sinnesförvirring omfattas tillstånd av förvirring p.g.a. bl.a. feber, 

chock, slag mot huvudet, medicinering eller berusningsmedel.3 Uppsatsen inriktas 

emellertid i första hand på tillfälliga sinnesförvirringar som uppkommit till följd av 

alkoholberusning.  

 

                                                
3 Asp, Ulväng & Jareborg, 2010, s. 399. 



   8 

2. Allmänt om uppsåt och straffrättsliga principer 
 

 

2.1 Brottsbegreppet  
 
För att en gärning ska utgöra ett brott måste vissa rekvisit vara uppfyllda. Dessa delas 

vanligtvis in i rekvisit för otillåten gärning respektive rekvisit för personligt ansvar.4 

 

För att en gärning ska betecknas såsom otillåten krävs för det första att gärningen är 

brottsbeskrivningsenlig – den ska med andra ord uppfylla de krav som uppställs i en 

enskild straffbestämmelse. Inom ramen för kravet på brottsbeskrivningsenlighet fordras 

också att gärningsmannen fram till brottets fullbordan har haft kontroll över 

händelseförloppet alternativt att gärningsculpa har förelegat. Med det sistnämnda avses 

att gärningsmannen i sitt kontrollerade handlande har tagit risker som inte kan tolereras 

samt att det oönskade resultatet har orsakats på ett sätt som innebär att en sådan risk har 

förverkligats. För att brottsbeskrivningsenlighet ska föreligga krävs slutligen att 

gärningen strider mot svensk lag.5 Det andra rekvisitet som ställs upp för att en gärning 

ska vara otillåten innebär krav på frånvaro av rättfärdigande omständigheter. Bland 

dessa kan nämnas bestämmelserna om nödvärn, nöd och samtycke i 24 kap. BrB.6 

 

Kravet på personligt ansvar innebär att det allmänna skuldrekvisitet ska vara uppfyllt; 

gärningen ska med andra ord ha begåtts uppsåtligen eller av oaktsamhet. Därtill 

uppställer täckningsprincipen krav på huvudsaklig kongruens mellan uppsåtet eller 

oaktsamheten och den otillåtna gärningen. Personligt ansvar förutsätter också att det 

inte föreligger några ursäktande undantagsregler. Sådana undantagsregler kan vara 

skrivna eller oskrivna och tar sikte på gärningsmannens ansvarsförmåga. Reglerna kan 

t.ex. komma att tillämpas i vissa fall av excess samt vid straffrättsvillfarelse eller i 

situationer där gärningsmannen utan eget vållande har varit tillfälligt sinnesförvirrad. 

Till dessa undantagsregler hör också bestämmelserna om frivilligt tillbakaträdande.7 

Den närmare innebörden av det personliga ansvaret behandlas i det följande. 

                                                
4 Asp, Ulväng & Jareborg, 2010, s. 42. 
5 Asp, Ulväng & Jareborg, 2010, s. 42.  
6 Asp, Ulväng & Jareborg, 2010, s. 228. 
7 Asp, Ulväng & Jareborg, 2010, s. 40 ff.  
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2.2 Allmänna principer 
 
2.2.1 Konformitetsprincipen 

Konformitetsprincipen innebär i korthet att en person inte bör anses straffrättsligt 

ansvarig om han har saknat förmåga eller tillfälle att följa lagen och detta inte berodde 

på något han borde ha gjort och hade förmåga och tillfälle att göra.8 Att någon saknar 

förmåga att rätta sig efter lagen innebär att personen är oförmögen att kontrollera sitt 

beteende på så sätt att handlingen t.ex. är ofrivillig eller att kontrollförmågan påverkas 

av en psykisk störning.9 Om en person saknar tillfälle att rätta sig efter lagen kan detta 

istället bero på okunskap om vad han eller hon gör alternativt okunnighet om att det 

personen gör är olagligt.10 

 

Principen sätter alltså gränser för när vi bör klandra en gärning och ligger till grund för 

uppsåtsläran.11 Även legalitetsprincipen är sprungen ur konformitetsprincipen.12 

Principen har sin huvudsakliga betydelse på lagstiftningsnivå och är således av 

rättpolitisk och inte rättssystematisk karaktär. Av denna anledning anser Jareborg att 

principen inte kan avfärdas utan att motiveras grundligt.13 

 

2.2.2 Skuldprincipen 

Skuldprincipen ger uttryck för att straffrättsligt ansvar förutsätter skuld, d.v.s. uppsåt 

eller oaktsamhet. Principens grundläggande syfte är att tillförsäkra att endast den som 

vid gärningstillfället har kunnat rå över sin gärning ska bestraffas.14 Skuldprincipen 

sätter även gränser för bestraffningen på så sätt att straffet ska motsvara måttet av 

skuld.15  

 

I svensk rätt uttrycks olika mått av moralisk klandervärdhet genom två olika 

skuldformer: uppsåt och oaktsamhet. Straffrättslig skuld ska fastställas med 

                                                
8 Jareborg, 1969, s. 361. 
9 Asp, Ulväng & Jareborg, 2010, s. 299. 
10 SOU 1996:158 s. 50. 
11 Jareborg, 1969, s. 358.  
12 Asp, Ulväng & Jareborg, 2010, s. 65.  
13 Jareborg, 1969 s. 360. 
14 SOU 2002:3 s. 230 f. 
15 Asp, Ulväng & Jareborg, 2010, s. 65. 
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utgångspunkt i gärningen oberoende av gärningsmannens levnadssätt eller 

karaktärsdrag och skuldbedömningen ingår därav som ett led i att identifiera förkastliga 

gärningar som konstituerar skuld.16 

 

Som en konsekvens av den förskjutning som har skett från den gamla effektorienterade 

straffrätten till dagens reglering som lägger större vikt vid den subjektiva sidan samt 

eftersträvar proportionell bestraffning har skuldprincipen intagit en central roll inom 

straffrätten.17  

 

2.2.3 Täckningsprincipen  

Enligt täckningsprincipen krävs överensstämmelse mellan den objektiva och den 

subjektiva sidan av ett brott för straffrättsligt ansvar. Uppsåtet eller oaktsamheten ska 

således täcka såväl brottsbeskrivningsenligheten som frånvaron av rättfärdigande 

omständigheter.18 Överensstämmelsen ska föreligga vid tidpunkten för gärningen.  

 

Vad gäller rekvisit som kräver en värdering (t.ex. otillbörlig) eller bedömning (t.ex. 

fara) menar somliga att uppsåtet ska täcka de faktiska omständigheterna som 

värderingen grundas på.19 Andra menar att en sådan ordning är allt för generaliserande 

och att det krävs en analys av varje enskilt rekvisit.20 I fråga om specifikt juridiska 

rekvisit (t.ex. besittning) menar vissa att uppsåtet ska täcka de förhållanden som den 

juridiska klassificeringen grundas på, medan andra anser att också den rättsliga 

bedömningen eller klassificeringen ska vara täckt av uppsåt.21  

 
 
2.3 Uppsåt 
 

2.3.1 Allmänt om uppsåt 

Enligt 1 kap. 2 § st. 1 BrB krävs som huvudregel att gärningsmannen har handlat med 

uppsåt för att gärningen ska betecknas som brott. Oaktsamhet föranleder straffbarhet 

                                                
16 Asp, Ulväng & Jareborg, 2010, s. 65. 
17 SOU 2002:3 s. 230.  
18 Asp, Ulväng & Jareborg, 2010, s. 352. 
19 Leijonhufvud & Wennberg, 2009, s. 68. 
20 Asp, Ulväng & Jareborg, 2010, s. 386 ff. 
21 Holmqvist, Leijonhufvud, Träskman & Wennberg, 2009, s. 1:21 ff. 
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endast om det är särskilt föreskrivet.  

 

Uppsåt innebär kort sagt att någon handlar med ”vett eller vilja”. Härmed åsyftas 

kännedom om sakförhållanden samt att man handlar för att uppnå något visst alternativt 

att man inte ser följden eller omständigheten som handlingsskäl för att avstå gärningen. 

Uppsåt kan även förklaras som ett krav på att gärningsmannen i någon mening förstår 

vad han gör. Huruvida uppsåt är för handen avgörs av gärningsmannens subjektiva 

uppfattning om gärningens innebörd och konsekvenser. Däremot krävs det som regel 

inte att personen förstår att gärningen är otillåten.22 

 

Uppsåtet kan vidare sägas bestå av två delar. Den ena delen är intellektuell och kan 

bestå av en viss vetskap, visshet eller insikt om ett specifikt förhållande. Det andra 

delen är voluntativt (viljeinriktat) och kan bestå av en viss avsikt, attityd eller 

inställning till en omständighet eller en följd.23 Uppsåtsbegreppets intellektuella del 

består av den kognitiva föreställningen om, eller inställning till, vissa faktum. 

Indelningen av kognitiva föreställningar görs med utgångspunkt i begreppet ”tro”. Tron 

kan vara i olika grad stark: full visshet, vetskap, insikt eller misstanke. En felaktig tro 

benämnas istället som villfarelse och en misstanke uttrycks som tveksamhet.24 

 

Det finns tre olika uppsåtsformer i svensk rätt: insiktsuppsåt, avsiktsuppsåt och 

likgiltighetsuppsåt. En kort genomgång av dessa följer nedan. 

 

2.3.2 Insiktsuppsåt 

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

omständighet är för handen eller om att gärningen kommer att orsaka en viss följd. 

Detta förutsätter antingen full visshet eller praktisk visshet hos gärningsmannen. 

Insiktsuppsåtet grundas på kognitiva föreställningar och ger uttryck för 

gärningsmannens uppfattning om följden och dess omständigheter.25  

 

2.3.3 Avsiktsuppsåt 

För att avsiktsuppsåt ska föreligga ska gärningsmannen antingen slutligt eller som ett 
                                                
22 SOU 2012:17 s. 558. 
23 Ulväng, SvJT 2005 s. 2. 
24 Asp, Ulväng & Jareborg, 2010, s. 301 f. 
25 Ulväng, SvJT 2005 s. 2. 
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genomgångsled till något annat ha eftersträvat den följd som uppsåtet avser.  

Avsiksuppsåtet bygger således på den viljeinriktade delen av uppsåtsbegreppet och 

kognitivt sätt räcker det med att gärningspersonen betraktar följden som praktiskt 

möjlig. Det är en kvalificerad form av uppsåt som inte kan relatera till omständigheter 

utan endast till följder.26 

 

2.3.4 Likgiltighetsuppsåt 

Likgiltighetsuppsåtet utgör uppsåtets nedre gräns och introducerades i NJA 2004 s. 176. 

Det bygger huvudsakligen på det voluntativa momentet men innefattar även det 

kognitiva elementet. Det relevanta vid fastställande av likgiltighetsuppsåt är om insikt 

om risken föreligger samt om gärningsmannen är likgiltigt inställd till riskens 

förverkligande. Det sistnämnda innebär att följden eller omständigheten godtas av 

gärningsmannen och att den därmed inte utgör ett handlingsskäl för honom att avstå 

gärningen.27  

 

Eftersom bedömningen av likgiltighetsuppsåt utgår ifrån uppfattade risker samt frågan 

om följden utgör handlingsskäl för att avstå gärningen, så måste utgångspunken vara att 

den manifesterade attityden till viss del ska vara medveten. Det bör därmed kunna 

fastställas att gärningsmannen har bildat sig en uppfattning om följdens 

förverkligande.28  

 

I NJA 2004 s. 176 utpekar HD vissa omständigheter som kan tala för att en likgiltig 

inställning föreligger. Inledningsvis anför domstolen att en hög uppfattad sannolikhet 

för riskens förverkligande utgör ett starkt bevisfaktum för likgiltighet. Den faktiska 

sannolikheten kan utgöra ett bevisfaktum för uppfattad sannolikhet. Vidare kan 

omständigheter som gärningsmannens intresse i gärningen, hänsynslöst beteende, affekt 

eller upprörd sinnesstämning tala för likgiltighet. Att gärningsmannen har handlat i tron 

om att effekten inte ska inträda samt att han har vidtagit åtgärder för att förhindra 

effekten kan istället tala mot likgiltighet. Ålder och psykisk hälsa är andra faktorer som 

kan ha betydelse för bedömningen.  

 

                                                
26 Asp, Ulväng & Jareborg, 2010, s. 323 f.  
27 Ulväng, SvJT 2005 s. 3 f. 
28 Ulväng, JFT 2008/5–6, s. 644-650. 
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Hållpunkterna har emellertid ifrågasatts. Ulväng ifrågasätter bl.a. att en upprörd 

sinnesstämning eller affekt vid gärningstillfället måste ge uttryck för likgiltighet inför 

följden.29 Att gärningsmannen har uppfattat risken är endast tillräckligt för att slå fast 

medveten oaktsamhet och behöver inte betyda att personen har värderat följden eller 

manifesterar någon likgiltighet.30 Även vid handlande i affekt måste det således 

klarläggas om personen har varit medveten om risken och värderat skälen till att handla 

på ett visst sätt. Utifrån definitionen av likgiltighet som avsaknad av handlingsskäl bör 

det nämligen krävas att gärningsmannen har tillräcklig insikt i gärningen och dess 

konsekvenser.  

 

 

 

 

 

                                                
29 Ulväng, SvJT 2005 s. 162 f. 
30 Ulväng, SvJT 2005 s. 163. 
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3. 1 kap. 2 § st. 2 BrB 
 

 

3.1 Rusbestämmelsen 
 
I den s.k. rusbestämmelsen, 1 kap. 2 § st. 2 BrB, stadgas att den omständighet att en 

gärning begåtts under självförvållat rus eller då gärningsmannen på annats vis genom 

eget vållande var tillfälligt från sina sinnens bruk inte ska föranleda att gärningen inte 

anses som brott. Vad innebörden av detta stadgande är råder det delade meningar om i 

doktrinen. Om dessa redogörs för nedan. Inledningsvis följer dock en kort redogörelse 

av rusbestämmelsens historia. 

 

 

3.2 Rusbestämmelsens utveckling 
 

I Strafflagen (SL) hade kravet på tillräknelighet för straffansvar stor betydelse. Lagen 

innehöll bestämmelser om att vissa lagöverträdare p.g.a. sitt psykiska tillstånd inte 

skulle straffas härför.31 Enligt 5 kap. 5 § st. 2 samt 5 kap. 6 § st. 2 SL fanns möjlighet 

att besluta om straffrihet alternativt straffnedsättning i de fall gärningsmannen var från 

sina sinnens fulla bruk eller hans själsverksamhet hade rubbats. En förutsättning var 

dock att tillståndet inte hade uppkommit av eget vållande. Straffrättskommittén ansåg 

att bestämmelserna var tänkta att tillämpas under omständigheter där gärningsmannen 

t.ex. hade tvingats att inte alkohol eller då han varken insett eller borde ha insett sitt 

tillstånd.32 De självförvållat berusade undantogs emellertid från tillämpningsområdet. 

Hur dessa kunde bestraffas rådde det emellertid delade meningar om. Strahl menade att 

det i motiven till SL framstår som uppenbart att vanliga uppsåtsregler var avsedda att 

tillämpas.33 Wetter förordade istället ett hypotetiskt utvidgat uppsåt innebärande att man 

skulle bortse från förändringar i medvetandet hos berusade gärningsmän.34 

 

                                                
31 Strahl, SvJT 1965 s. 372. 
32 SOU 1953:14 s. 381. 
33 Strahl, SvJT 1965 s. 372 f.  
34 Wetter, 1929, s. 3. Se vidare härom i följande avsnitt. 
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I samband med BrB:s införande år 1965 uppgavs kravet på tillräknelighet som 

förutsättning för straffansvar. Istället infördes vissa bestämmelser på påföljdssidan 

avseende psykiskt störda lagöverträdare.35  

 

Straffrättskommittén var av uppfattningen att vanliga regler om uppsåt enligt rådande 

rättsläge inte var tillämpliga när en gärning var begången under självförvållat rus. 

Kommittén uttalade att ju högre rusgraden är, desto högre blir sannolikheten för att 

uppsåtligt handlande omöjliggörs.36 Även om uppsåt inte förelåg skulle personen 

emellertid ändå kunna dömas för brott. Kommittén menade t.ex. att en villfarelse som 

orsakats av ett höggradigt rus och som vore utesluten om personen hade varit nykter 

uteslöt straffrihet.37  

 

I proposition med förslag till brottsbalk framhöll departementschefen vikten av ett 

undantag till bestämmelsen i 1 kap. 2 § st. 1 BrB avseende gärningar begångna under 

rus. Han var av åsikten att en måttlig berusning i och för sig inte uteslöt uppsåt eller 

oaktsamhet, men att detta var fallet vid högre grader av rus.38 Han instämde i 

Straffrättskommitténs slutsats och menade att rusbestämmelsens innebörd skulle 

tydliggöras genom att kopplas till den allmänna regeln om uppsåt och oaktsamhet.39 

 

 

3.3 Tolkningsalternativ 
 

3.3.1 Hypotetiskt prov 

Tre olika tolkningar av rusbestämmelsen kan urskiljas i praxis och doktrinen. Enligt en 

första uppfattning ska man bortse från att gärningsmannen var onykter och pröva om 

uppsåt hade förelegat även i nyktert tillstånd. Om misstag eller brister i insikt är kausala 

i förhållande till berusningen avgörs genom ett hypotetiskt prov. 

Straffansvarsutredningen formulerade det hypotetiska testet som att man ska dömas i 

enlighet med vad man har velat som berusad och hade vetat om man vore nykter.40 

                                                
35 Se 30 kap. 6 § och 31 kap. 3 § BrB. 
36 SOU 1953:14 s. 382. 
37 SOU 1953:14 s. 382. 
38 Prop. 1962:10 s. 62. 
39 Prop. 1962:10 s. 62. 
40 SOU 1996:185 s. 167, 170. 
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Metoden förespråkas av bl.a. Leijonhufvud och är i grund och botten utvecklad av 

Wetter.41 Wetter var ledamot av Straffrättskommittén och hans mening anses därför i 

stor grad ha påverkat förarbetena till rusbestämmelsen.42  

 

Enligt Wetter skulle det hypotetiska provet fungera som en medelbar prevention mot 

berusning.43 Strahl framförde emellertid kritik häremot; han menade att det framstår 

som orealistiskt att någon skulle avstå från att berusa sig av rädsla för att bli straffad 

inte bara för gärningar som personen utför uppsåtligen, utan jämväl för handlingar som 

p.g.a. ruset har missförståtts.44 Straffansvarsutredningen var istället av åsikten att en 

modifiering av uppsåtskravet kan motiveras ur lagföringssynpunkt eftersom detta 

förhindrar ogrundade invändningar om bristande uppsåt.45   

 

Det hypotetiska provet har dock kritiserats p.g.a. tillämpningsproblematiken som 

uppstår. Domstolen måste nämligen dra kontrafaktiska slutsatser om gärningsmannens 

psykiska tillstånd med utgångspunkt i en situation som inte har förelegat.46  Det är i 

regel förenat med svårigheter att fastställa vad gärningsmannen hade förstått eller 

uppfattat om han hade varit opåverkad.47 Särskilda betänkligheter uppstår vid 

prövningen av likgiltighetsuppsåt. Det viljeinriktade momentet ställs nämligen i relation 

till gärningsmannens insikt för vilken kravet på uppsåt har kunnat efterges. Följden av 

detta förhållande blir att man bedömer en attityd i relation till förverkligandet av risken 

för att en viss följd ska inträffa, trots att risken i själva verket inte har förelegat. Om 

bristen på insikt uppstått p.g.a. berusningen innebär en sådan ordning att 

likgiltighetsuppsåtets bägge led fingeras. 

 

I NJA 1973 s. 590, det s.k. barnvagnsfallet, dömdes en person till ansvar för 

egenmäktigt förfarande. Mannen, som var kraftigt berusad, hade i tron om att det var 

hans tagit en barnvagn som stod i en trappuppgång där han tidigare varit bosatt. HD 

konstaterade att det förelegat en faktisk villfarelse om en omständighet men att det 

framstod som troligt att misstaget inte hade kunnat ske i nyktert tillstånd. HD uttalade 
                                                
41 Leijonhufvud & Wennberg, 2009, s. 77. 
42 Se t.ex. Nelson, 1977, s. 339-354. 
43 Wetter, 1929, s. 24.  
44 Strahl, SvJT 1965 s. 369-398, 387. 
45 SOU 1996:185 s. 162. 
46 Asp, Ulväng & Jareborg, 2010, s. 385. 
47 SOU 1996:185, s. 159. 
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att det framstod som att lagstiftarens avsikt varit att kravet på uppsåt eller oaktsamhet 

till viss del skulle efterges vid fall av självförvållat rus. Domstolen eftergav i enlighet 

härmed kravet på subjektiv täckning. 

 

3.3.2 Fingering av uppsåt 

Enligt en annan mening kan kravet på uppsåt eller oaktsamhet fingeras utan 

orsakssamband mellan berusningen och uppsåtsbristen. Hovrättsavgörandet SvJT 1978 

rf. s. 49 har av flera ansetts illustrera en ren uppsåtsfingering.48 Gärningsmannen hade 

under kraftig berusning tagit sig in i grannhuset och misshandlat en kvinna och hennes 

fyraåriga dotter genom att tilldela dem sparkar. Mannen menade att han agerat under 

patologiskt rus. Bedömningen inriktades på om gärningsmannen kunde anses ha 

självförvållat sitt tillstånd. Domstolen kom till slutsatsen att mannen – eftersom han 

tidigare reagerat aggressivt vid berusning – borde kunnat räkna med risken för att han 

kunde bli våldsam. Den tilltalade ansågs därmed ansvarig för gärningen. Någon 

prövning av de subjektiva rekvisiten gjordes inte. 

 

Vid uppsåtsfingering kan således kravet på uppsåt efterges oavsett om uppsåtsbristen 

beror på berusningen. Detta medför att kausalitetsbedömningar och hypotetiska prov 

inte behöver göras vilket underlättar tillämpningen av 1 kap. 2 § st. 2 BrB. Det kan 

emellertid innebära att rena olycksfall föranleder straffrättsligt ansvar.49 

 

Vid uppsåtsfingering beaktas inte gärningsmannens kognitiva uppfattning eller attityd i 

förhållande till följder eller omständigheter.50 En sådan ordning strider mot 

grundläggande straffrättsliga principer. Nelson har illustrerat problemet med exemplet 

att två personer, varav den ena nykter och den andra berusad, som efter en middag 

förväxlar sina hattar hamnar i olika utgångslägen vid en straffrättslig bedömning.51 

Därtill måste det någonstans ske en gränsdragning mellan fall där uppsåt fingeras och då 

vanliga uppsåtsregler ska gälla, vilket kan leda till egendomliga resultat.52  

 

                                                
48 Se t.ex. Strömmerstedt, 1987, s. 129 ff. 
49 SOU 1996:185 s. 162-166. 
50 Asp, Ulväng & Jareborg, 2010, s. 380. 
51 Nelson, 1977, s. 356. 
52 Strahl, SvJT 1965 s. 382 ff. 
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3.3.3 Strahls erinran 

Enligt en tredje tolkning utgör rusbestämmelsen enbart en erinran om att uppsåt inte är 

uteslutet vid berusning och att vanliga uppsåtsregler ska tillämpas. Strahl menar att 

uppsåtsbegreppet inte får tolkas för snävt; att gärningsmannen utfört något som han i 

nyktert tillstånd inte hade velat utesluter inte uppsåt. Den aggressivitet, impulsivitet och 

omdömeslöshet som ofta förekommer hos en berusad hindrar nämligen inte att personen 

handlar med uppsåt.53 1 kap. 2 § st. 2 BrB bör därmed ses snarare som en precisering än 

en utvidgning av straffansvaret.54 

 

Skälen som framhållits mot att tolka bestämmelsen som en erinran relaterar till skälen 

till att en modifiering av densamma kan anses nödvändig. Straffansvarsutredningen 

menade t.ex. att bestämmelsen företrädesvis är av processuell art då den motverkar 

invändningar om bristande uppsåt.55 Vissa anser även att det är ett problem att många 

brott inte är kriminaliserade vid oaktsamhet.56 Ett vanligt förekommande argumentet är 

vidare att man bortser från lagstiftarens vilja så som den har kommit till uttryck i 

förarbetena. Det har emellertid ifrågasatts om den ordning praxis har gett uttryck för 

tidigare verkligen motsvarar vad lagstiftaren avsåg.57  

 

Förevarande tolkningsalternativ har emellertid klara fördelar. Genom att tillämpa 

vanliga uppsåtsregler undviks mycket av den kritik som riktas mot de övriga 

tolkningsalternativen. Tolkningen föranleder nämligen inte samma betänkligheter i 

fråga om upprätthållande av en konsekvent och rättssäker ordning som inte strider mot 

grundläggande straffrättsliga principer och Europakonventionen.58 

 

 

 

                                                
53 Strahl, SvJT 1965 s. 391. 
54 Strahl, SvJT 1965 s. 387 f. 
55 SOU 1996:185 s. 162. 
56 Leijonhufvud, SvJT 2012 s. 351. 
57 Se t.ex. Strömmerstedt, 1987, s. 147-152. 
58 Se t.ex. Asp, 2011. 
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4. Gällande rätt 
 

 

4.1 NJA 2011 s. 563 
 

4.1.1 Omständigheter 

I målet hade en man (A) under kraftig berusning knivstuckit sin sambo (B) och en vän 

(C) med en kökskniv.  

 

A hade spenderat kvällen hos C varvid de intagit stora mängder alkohol. B anslöt senare 

på kvällen och så småningom gick de alla och la sig för att sova. B och C hade under 

natten väckt A för att få honom att flytta sig från sin sovplats. När A vaknade gick han 

in i köket och hämtade en 24 cm lång kökskniv med vilken han strax därefter 

attackerade B och C. Offren tillfogade skär- och sticksår på halsen, i ansiktet, i axel- 

och bröstregionen samt på händerna. Under angreppet verkade A ”helt väck” och visade 

inga tecken på aggression. När han upptäckt att B och C hade lämnat lägenheten efter 

angreppet ringde han till släktingar och till SOS Alarm varvid han uppgav att han 

befarade att han hade berövat B och C livet. 

 

4.1.2 Domskäl  

Högsta domstolen inledde med att konstatera att konkret fara för fullbordat brott 

förelegat. Vidare menade domstolen att gärningsmannen haft kunskap om att angrepp 

av det aktuella slaget innebär fara för annans liv och att han således haft insikt om den 

föreliggande risken. Domstolen inriktade därmed sin bedömning på om mannen haft 

uppsåt i förhållande till förverkligandet av risken. Det konstaterades att det i praxis getts 

utryck för att insikt om en hög sannolikhet för riskens förvekligande normalt sätt talar 

för att uppsåt föreligger. I förevarande fall ansågs det emellertid inte kunna fastslås att 

risken – eller gärningsmannens uppfattning om risken – varit i tillräkligt grad hög. Vid 

bedömningen av någons likgiltiga inställning till följden bör man vidare se till 

angreppssättet och den effekt som detta typiskt sett är avsett att föranleda. HD ansåg att 

utredningen inte gav stöd för att gärningsmannen utdelade knivhuggen på ett sådant sätt 

att de kan anses typiskt sett ämnade att orsaka en annan människas död. Då 

gärningsmannen inte visade tecken på ilska och angreppet kom plötsligt, kunde 
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omständigheten att gärningsmannen agerat på ett i förhållande till ruset avvikande sätt 

inte heller läggas till grund för fastställandet av en likgiltig inställning. 

Sammanfattningsvis fann HD att omständigheterna inte gav stöd för att gärningsmannen 

inte hade betraktat målsägandes död som ett relevant skäl att avstå gärningen och att 

han således inte haft uppsåt i förhållande till en dödlig utgång.  

 

HD gick sedan över till att diskutera vilken betydelse det hade att gärningsmannen 

handlat under påverkan av berusning. HD konstaterade att det förhållandet att gärningen 

begåtts under självförvållat rus eller att gärningsmannen på annat sätt genom eget 

vållande var från sitt sinnes bruk enligt 1 kap. 2 § st. 2 BrB inte ska föranleda att 

gärningen inte anses som brott. Domstolen anförde att det i förarbetena till 

rusbestämmelsen anges att kravet på uppsåt eller oaktsamhet i viss mån ska efterges vid 

självförvållad berusning och att detta vid tillfället ansågs överensstämma med gällande 

rätt. I denna fråga hänvisade domstolen emellertid till Strahl som menade att uttalandet i 

förarbetena bygger på en missuppfattning av det tidigare rättsläget.59 HD anförde vidare 

att det faktum att någon ny lagstiftning inte har kommit till stånd inte kan läggas till 

grund för att lagstiftaren ansett att det inte föreligger något behov av förändring.  

 

I anledning av det ovannämnda tog HD upp frågan om det finns skäl att upprätthålla den 

tidigare ordningen gällande uppsåtsprövningen vid självförvållat rus. I denna del 

uttalades att rusbestämmelsen har utgjort ett allmänt undantag från skuldprincipen vilket 

har motiverats av kriminalpolitiska skäl. Domstolen anförde att syftet med regeln har 

varit att dels förebygga brott, dels förebygga berusningen. Det konstaterades emellertid 

att en ideologisk förskjutning har skett de senast decennierna med konsekvensen att 

rättsstatliga intressen av legalitet, proportionalitet och likabehandling har getts företräde 

framför preventiva intressen vid beslutsfattandet i enskilda fall. Detta har bl.a. kommit 

till uttryck genom påföljdsbestämningsreformen från 1989; istället för att grunda 

påföljdsbestämningen på en avvägning mellan individual- och allmänprevention intog 

straffvärdet en central roll. Då dagens reglering bygger på skuldprincipen ansåg HD att 

den är anpassad efter en ordning där vanliga krav på uppsåt eller oaktsamhet 

upprätthålls. 

 

                                                
59 Strahl, SvJT 1965 s. 369-398. 
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HD gick sedan vidare till att diskutera EKMR artikel 6.2. Artikeln anger att var och en 

som har blivit anklagad för brott ska anses oskyldig till dess att hans eller hennes skuld 

har blivit lagligen fastställd. HD konstaterade att Europadomstolen har uttalat att 

tillämpningen av presumtioner som innebär eftergift av kravet på uppsåt eller 

oaktsamhet måste ske inom rimliga gränser mot bakgrund av dels vad som riskeras, dels 

möjligheterna till att försvara sig.60 HD fann att det mot denna bakgrund framstår som 

betänkligt att upprätthålla en ordning där kravet på uppsåt vad gäller allvarlig 

brottslighet kan efterges. 

 

Slutligen konstaterade HD att det med utgångspunkten att en särskild ordning ska gälla 

vid självförvållad berusning är svårt att konstruera ett system fritt från inre motsägelser 

och som inte medför principiella tveksamheter och tillämpningsproblem. HD kom 

därefter till slutsatsen att uppsåtet vid självförvållad berusning ska prövas enligt vanliga 

regler om uppsåt. 

 

4.1.3 Kommentar 

NJA 2012 s. 563 ger uttryck för att individual- och allmänpreventiva skäl inte ska 

tillmätas särskilt stor betydelse vid beslutsfattande i det enskilda fallet och att det 

således inte inom ramen för det befintliga påföljdssystemet ska gå att straffmäta och 

utdöma påföljder i fall där subjektiva rekvisit har eftergivits, d.v.s. att täckning saknas. 

Utgångspunkten för straffmätningen och påföljdsbestämningen ska vara gärningens 

straffvärde. Hur straffvärdet ska bestämmas framgår av 29 kap. 1 § BrB som stadgar att 

domstolen vid straffvärdebedömningen ska beakta den skada, kränkning eller fara som 

gärningen har inneburit, vad den tilltalade har insett eller borde ha insett om detta samt 

avsikter och motiv som han eller hon har haft. I 29 kap. 2 och 3 §§ BrB anges vidare 

försvårande respektive förmildrande omständigheter. Straffvärdet kan uttryckas som en 

funktion av gärningens skadlighet eller farlighet samt den brottsliges skuld sådan den 

har kommit till uttryck i gärningen.61  

 

Som konsekvens av straffvärdets ökade betydelse för påföljdssystemet har 

skuldprincipen fått en central roll för såväl straffmätning, påföljdsval och som 

förutsättning för straffansvar. Tanken är att bestraffningen ska innefatta en 

                                                
60 Se Europadomstolens dom Salabiaku mot Frankrike, p. 28. 
61 Jareborg & Zila, 2007, s. 100. 
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kommunikativ funktion – att förmedla moraliskt klander inför en moraliskt ansvarig 

person. Med en straffrättslig reglering som har sin utgångspunkt i 

proportionalitetstanken blir tilldelningen av straff inkonsekvent om den inte återspeglar 

skälen för det klander som faktiskt sett föreligger. 62 

 

Mot bakgrund av ovanstående framstår domen ligga i linje med grunderna för dagens 

straffrättsliga system. Den tolkning av rusbestämmelsen som HD förespråkar i fallet är 

också förenlig med de allmänna principer som utgör systemets grundpelare.  

 

 

4.2 NJA 2011 s. 611 
 

4.2.1 Omständigheter 

Två veckor efter NJA 2011 s. 563 avkunnade HD ytterligare en dom som berörde 

frågan om självförvållat rus. Domen bekräftade det nya rättsläget: vanliga regler för 

bedömande av uppsåt ska tillämpas även för berusade. 

 

I målet hade en man under kraftig berusning olovligen berett sig tillträde till ett släp 

som varit kopplat till ett stort fordonsekipage. Mannen blev instängd i släpet varpå han 

anlade en brand i en av lastpallarna. Åtalet gällde bl.a. mordbrand. 

 

4.2.2 Domskäl 

I fråga om den tilltalades uppsåt hänvisades uttryckligen till den linje som valdes i NJA 

2011 s. 563. Uppsåtsbedömningen gjordes inledningsvis i förhållande till det första 

rekvisitet i mordbrandsparagrafen (13 kap. 1 § BrB) – anläggande av brand. HD anförde 

att rekvisitet kräver att det brinner med låga och att branden inte är under kontroll. 

Domstolen konstaterade vidare att det för att uppfylla ett likgiltighetsuppsåt i 

förhållande till detta krav fordras att man insett risken att man skulle förlora kontrollen 

över elden och att man förhållit sig likgiltig till riskens förverkligande.  

 

HD noterade att den tilltalades avsikt med att tända eld var att åstadkomma en 

rökutveckling som förutsätter en förhållandevis kraftig eld. Detta innebär att han också 

                                                
62 von Hirsch, 2001, s. 26. 
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måste ha insett och kalkylerat med risken att han skulle förlora kontrollen över elden. 

Med tanke på de risker som en okontrollerad eld skulle innebära för den tilltalade kom 

HD dock till slutsatsen att det inte kan antas att han varit likgiltig därtill.  

 

Med motiveringen att den tilltalade inte uppfyllde uppsåtskravet för mordbrand frikände 

HD mannen.  

 
 
 
4.3 NJA 2012 s. 45 
 

4.3.1 Omständigheter 

Den 7 mars 2012 bekräftade HD i det s.k. samurajfallet återigen det nya rättsläget kring 

uppsåtsbedömningen vid rus. Åtalet gällde försök till mord. I målet hade en person (K) 

med ett 95 cm långt samurajsvärd attackerat sin flickvän (M). Målsägande hade 

tilldelats tio hugg som träffat henne i huvudet och på andra kroppsdelar vilket förorsakat 

livshotande skador.  

 

Paret hade tidigare under kvällen druckit vin och tittat på skräckfilmer. När M så 

småningom gick och la sig stannade K uppe och somnade senare i soffan. Angreppet 

utfördes mitt i natten och föregicks troligtvis av att M väckte K. M uppgav senare att 

hon inte hade en aning om hur hon hamnat på köksgolvet, där attacken ägde rum. Hon 

mindes att hon försökt förklara för K vem hon var men att han inte verkade förstå 

henne. Hon lyckades till sist låsta in sig på toaletten varpå angreppet upphörde. Efter en 

stund knackade K på dörren och frågade hur det stod till.  

 

K saknade minnesbilder från händelsen och kunde varken erkänna eller förneka 

gärningen. Han hade under kvällen konsumerat åtminstone tre flaskor vin och var 

således kraftigt berusad under angreppet. 

 

4.3.2 Domskäl 

Domstolen konstaterade att K trots sitt tillstånd haft erforderlig kontroll över sitt 

handlande och därför kunde tillskrivas en straffrättsligt relevant gärning. Det 

konstaterades därutöver att han trots sitt tillstånd var i tillräcklig grad medveten om att 

det var en människa som han angrep samt att han hade förstått att han tillfogat 
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målsäganden allvarliga skador. I uppsåtsbedömningen kom HD emellertid till slutsatsen 

att den tilltalade inte uppfyllde kravet på likgiltighetsuppsåt i förhållande till en dödlig 

effekt. HD gjorde bedömningen att gärningsmannen visserligen haft uppsåt till själva 

våldsutövningen; då överfallet pågick under en inte obetydlig tid måste A ha varit till 

den grad medveten att han vid något tillfälle förstod att det var en människa han 

attackerade. Uppsåtet bedömdes emellertid endast sträcka sig till en mycket allvarlig 

misshandel. Han dömdes därmed för synnerligen grov misshandel till fängelse i fem år.  

 

4.3.3 Kommentar 

NJA 2012 s. 45 bekräftade återigen hur uppsåtsbedömningen för självförvållat berusade 

ska göras. Omständigheterna kring fallet skiljde sig emellertid avsevärt från de som 

aktualiserats i de ovan genomgångna avgörandena från hösten 2011. 

 

Samurajfallet är speciellt i det hänseendet att gärningsmannen regerade på ett sätt som 

inte är typisk för den som dricker sig kraftigt berusad. Hans tillstånd karaktäriserades av 

en ”icke ändamålsenlig stressreaktion efter ett alkoholutlöst impulsgenombrott med en 

kortvarig förvirring av psykosnära men inte psykotisk karaktär.” Den tilltalade led 

således av en icke obetydlig psykisk störning vid tillfället för gärningen om än inte av 

den grad att en tillämpning av 30 kap. 6 § BrB var aktuell. HD bedömde att det sätt 

varpå K reagerade var oväntat och att tillståndet därav inte kunde ses som självförvållat.  

 

Sammanfattningsvis var omständigheterna de att gärningsmannen vid brottet led av en 

psykisk störning som hade utlösts av ruset men som ändå inte var att beteckna såsom 

självförvållad.63 

 

 

4.4 Konsekvenser av en förändrad syn på uppsåtskravet vid 

självförvållat rus 
 

Tolkningen av rusbestämmelsen i NJA 2011 s. 563 innebar avsteg i förhållande till 

såväl rusbestämmelsens förarbeten, tidigare praxis samt den dominerande uppfattningen 

                                                
63 Jmf Ulväng, JT 2011/12 nr. 4, s. 867. 
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i doktrinen.64 Detta har gett upphov till en debatt. Nedan belyses debatten i syfte att 

diskutera konsekvenserna av att synen på uppsåtskravet har förändrats.  

 

Leijonhufvud anser att det är anmärkningsvärt att HD genom NJA 2011 s. 563 

undanröjer en på lagtext grundad praxis för straffrättsligt ansvar. Hon menar att domen 

leder till ett rättsläge som i praktiken många gånger innebär ansvarsfrihet för gärningar 

som har ett högt straffvärde.65 Leijonhufvud menar vidare att konsekvensen av HD:s 

resonemang är att många gärningar som begåtts under självförvållat rus, på grund av 

denna, inte längre ska anses som brott. Hon är av uppfattningen att det inte är fråga om 

en förändrad tolkning av en lagregel utan att HD sätter 1 kap. 2 § st. 2 BrB helt ur 

funktion. Leijonhufvuds slutsats är därmed att regeln i dag saknar innebörd eftersom 

HD uttryckligen anger att uppsåtsbedömningen vid rus ska ”ske med tillämpning av 

vanliga regler”. 66 

 

Wennberg delar Leijonhufvuds uppfattning om konsekvenserna av det nya rättsläget 

kring berusade lagöverträdare. Hon menar att det nya rättsläget innebär att berusningen 

kan komma att fungera som en ”räddningsplanka” eftersom den berusade först genom 

frivillig berusning medvetet försätter sig i en situation som innebär att hans benägenhet 

att utföra riskfyllda handlingar stiger, samtidigt som hans sinnen och tankeförmåga 

försvagas på ett sätt som gör att han inte alltid uppfyller uppsåtskravet. Därmed menar 

Wennberg att det uppstår svårigheter för åklagaren att styrka uppsåtet.67 

 

Asp och Ulväng företräder istället uppfattningen att den tidigare tolkningen av 

rusbestämmelsen har inneburit undantag från grundläggande straffrättsliga principer och 

att HD:s tolkning är ett steg i rätt riktning; den som saknar uppsåt ska inte heller dömas 

för uppsåtligt brott.68 De menar att det mot bakgrund av utvecklingen på det 

straffrättsliga området i övrigt framstår som mindre anmärkningsvärt att HD, 40 år efter 

det senaste avgörandet, gör en annorlunda tolkning av rusbestämmelsen och menar att 

denna tolkning inte kan anses såsom oförenlig med lagtexten samt får anses mer 

                                                
64 Se t.ex. SOU 1953:14 s. 381-386, Prop. 1962:10 s. 62 och Asp, Ulväng & Jareborg, 2010 s. 
383 not 318. 
65 Leijonhufvud, SvJT 2012 s. 339. 
66 Leijonhufvud, SvJT 2012 s. 341 f. 
67 Wennberg, JT, 2011/12 nr. 4, s. 905. 
68 Asp & Ulväng, SvJT 2012 s. 341 f. 
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förenlig med de krav som följer av EKMR. Asp och Ulväng påpekar att även den som 

är påtagligt berusad normalt har uppsåt till vad den gör och att rusbestämmelsen i 

praktiken nästan aldrig har tillämpats. Därav anser de att Leijonhufvud och Wennberg 

överdriver domens praktiska betydelse.69 

 

Asp och Ulväng förnekar inte att det ändrade rättsläge kan komma att få vissa 

konsekvenser i fall då uppsåt inte kan bevisas. De menar att det är möjligt att domstolen 

meddelar friande domar i något fler fall än vad som var fallet med den tidigare 

tolkningen. I majoriteten av alla all där berusade begår brott under berusning har 

gärningsmannen emellertid uppsåt.70 

 

Asp framför vidare att fingering av uppsåt vid allvarlig brottslighet bör anses strida mot 

EKMR. Han påpekar även att det krävs mycket starka skäl för att göra undantag från de 

grundläggande straffrättsliga principerna som svensk straffrätt bygger på. Asp medger 

visserligen att en tillämpning av vanliga uppsåtsregler i russituationer kan få 

konsekvensen att invändningar om misstag som skulle framstå som orimliga för en 

nykter person kan komma att godtas. Han menar dock att detta ska ses mot att berusning 

kan skapa ett större utrymme för att fastställa uppsåt då t.ex. en upprörd sinnesställning 

kan ses som bevisfaktum för en likgiltig inställning.71 Att det skulle förhålla sig på det 

viset har emellertid ifrågasatts.72 

 

Personligen anser jag att den linje som företräds av Asp och Ulväng framstår som den 

enda rimliga. Jag instämmer i uppfattningen att Leijonhufvud och Wennbergs farhågor 

om praktiska konsekvenser av det ändrade rättsläget får anses överdrivna. Enligt min 

uppfattning innebär domarna endast ett klargörande av att bedömningen av 

självförvållat berusade ska göras utifrån de vanliga reglerna om uppsåt och att kravet på 

skuldäckning således ska upprätthållas även i dessa fall. Kan uppsåt inte påvisas hos 

den tilltalade ska han eller hon inte heller dömas för uppsåtligt brott. Denna ordning är 

helt i linje med de grundläggande principer som straffrätten vilar på. 

 

                                                
69 Asp & Ulväng, SvJT 2012 s. 341 f. 
70 Asp & Ulväng, SvJT 2012 s. 355 f. 
71 Asp, 2011. 
72 Ulväng, JT 2011/12 nr. 3 s. 567. 
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Jag ser det som vikigt att lyfta fram det faktum att bedömningen av berusade 

gärningsmän i de flesta fall inte är mer komplicerade än för icke berusade gärningsmän. 

Handlande under berusning utesluter inte att gärningsmannen har en viss kognitiv 

inställning. Förhållandet illustreras av Ivar Strahl klassiska uttalande att ”han ser rött, 

men han ser”.73 

 

Svårigheten att utröna uppsåtet hos höggradigt berusade som är på gränsen till 

psykosliknande tillstånd ska emellertid inte förringas. Bedömningen kan i vissa fall 

komma att bli mycket komplicerad. Jag utesluter inte att detta förhållande kan leda till 

att fler gärningsmän som enligt det tidigare rättsläget fälldes till ansvar kommer att gå 

fria. Jag är emellertid av den uppfattningen att detta måste anses som en acceptabel 

konsekvens i syfte att upprätthålla grundläggande rättstatliga principer om 

skuldtäckning. I många av de fall där uppsåt inte kan visas hos gärningsmannen finns 

dessutom oaktsamhetsbrott att falla tillbaka på eftersom gärningsmannen inte sällan 

agerat oaktsamt i förhållande till gärningen redan genom att ha försatt sig i ett berusat 

tillstånd.74 

 

 

4.5  Innebörden av 1 kap. 2 § st. 2 BrB 
 

De ovan redovisade rättsfallen har visserligen föranlett en omfattande diskussion, men 

de oaktat är min bedömning och utgångspunkt att det inte längre föreligger någon 

tvekan om hur berusade personer framledes ska behandlas straffrättsligt. Rättsläget 

innebär kortfattat att kravet på uppsåt inte får efterges trots att gärningsmannen själv har 

orsakat sitt tillstånd av tillfällig sinnesförvirring. Fråga uppkommer emellertid vad 

bestämmelsen i 1 kap. 2 § st. 2 numera har för innebörd. I ljuset av de ovan redovisade 

rättsfallet är min uppfattning att bestämmelsen kommit att få den innebörden att den 

utgör en erinran om att självförvållade sinnesförvirringar orsakade av rus inte utgör en 

straffrättsligt ansvarsbefriande grund eller ursäkt samt att orsakandet av tillståndet i sig 

kan innebära att gärningsmannen har förfarit oaktsamt. 

 

                                                
73 Strahl, 1976, s. 92. 
74 SOU 1996:185 s. 152.  
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Hur gärningsmannens uppsåt ska bedömas om sinnesförvirringen inte är att anse såsom 

självförvållad framgår emellertid inte av rättsfallen. I doktrinen har den åsikten 

framförts att det existerar en oskriven undantagsregel som stadgar att tillfällig 

sinnesförvirring, som inte uppkommit genom eget vållande, ursäktar gärningsmannen.75 

Att det existerar en oskriven undantagsregel har stöd bl.a. i förarbeten.76 Förekomsten 

av en sådan regel stöds även av ett uttalande av justitieministern i propositionen rörande 

promulgationslagen till BrB (BrP 1964) i samband med BrB:s införande. Uttalandet 

innebar att tidigare ordning, vilken innefattade en regel (5 kap. 5 § st. 2 BrB) som 

stadgade att den som förövat en gärning i ett tillstånd av en icke självförvållad 

sinnesförvirring inte skulle fällas för ansvar, fortfarande skulle gälla.77 Någon sådan 

regel infördes emellertid inte i BrB varför diskussion har uppkommit om huruvida 

regeln existerar. Mot en oskriven undantagsregel talar bl.a. HD:s domslut i NJA 2001 s. 

899. I målet fann HD att den tilltalade hade gjort sig skyldig till grov våldtäkt, grov 

misshandel, misshandel, olaga tvång, olaga hot och ofredande. Den rättspsykiatriska 

utredning utvisade emellertid att gärningsmannen utfört gärningen under påverkan av 

ett patologiskt rus, vilket var att betrakta som en allvarlig psykisk störning. Eftersom 

den tilltalade inte tidigare reagerat på liknande sätt i samband med alkoholkonsumtion 

bedömde HD att hans tillstånd inte kunde anses vara självförvållat. HD gjorde således 

bedömningen att gärningen begåtts under en icke självförvållad tillfällig psykisk 

störning. Efter att ha fastställt att (det då gällande) fängelseförbudet var tillämpligt 

dömde emellertid HD mannen till skyddstillsyn. Det milda straffet talar för att HD i 

någon mån ansåg att den tilltalade inte kunde hållas ansvarig för sin gärning. Med 

tillämpning av en oskriven undantagsregel hade mannen emellertid gått fri. 

 

Enligt min mening bör förekomsten av en oskriven undantagsregel emellertid 

accepteras. En motsatt ordning skulle leda till orimliga resultat i det hänseendet att 

personer som utan egen oaktsamhet saknat förmåga att efterkomma lagen kan dömas till 

ansvar för brott. Ett sådant rättsläge kan inte heller anses förenligt med det övriga 

rättsläget vad gäller rus. 

 

                                                
75 Se t.ex. Asp, Ulväng & Jareborg, 2010, s. 401. 
76 Se bl.a. SOU 1988:7 kap. 12 samt prop. 1993/94:130 s. 50. 
77 Asp, Ulväng & Jareborg, 2010, s. 400.  
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I anledning av ovanstående är frågan om hur bedömningen avseende självförvållad 

respektive icke självförvållad sinnesförvirring ska göras av stor betydelse. Det är 

därmed av intresse att närmare utreda vad som menas med att en sinnesförvirring är 

självförvållad.  

 

Med tillfällig sinnesförvirring avses som framgått bl.a. tillstånd där gärningsmannen 

befinner sig i förvirring p.g.a. alkohol eller annat berusningsmedel.78 Att ett sådant 

tillstånd är självförvållat är detsamma som att det är uppkommet p.g.a. att 

gärningsmannen har varit oaktsam. Det erfordras såväl gärningsculpa och personlig 

culpa i förhållande till tillståndets uppkomst.79  

 

Frågan hur oaktsamhetsbedömningen ska göras har emellertid inget klart svar. Att 

enbart bedöma gärningsmannens inställning till gärningsföljden i gärningsögonblicket 

framstår som orimligt. Att gärningsmannen vid tidpunkten för berusningen inte har 

insett vad han skulle komma att göra alternativt sakna förmåga att göra i ett senare 

skede är förmodligen inte helt ovanligt. En tidigareläggning av 

oaktsamhetsbedömningen kan därför ibland vara nödvändig eftersom berusningen i sig 

kan vara oaktsam i förhållande till avsaknaden av insikt i samband med att skada 

uppkommer. Genom att berusa sig kan man i somliga fall medvetet försätta sig i en 

situation där man saknar förmåga att göra det som man borde ha gjort. I vissa fall kan 

man även påstå att gärningsmannen redan då han berusar sig är personligt culpös i 

förhållande till en senare inträffad följd.80 Ulväng nämner som exempel att en förälder 

som dricker sig kraftigt berusad och därmed hamnar i ett tillstånd där man är oförmögen 

att ta hand om sitt barn kan vara oaktsamt redan vid tidpunkten för berusningen.81 För 

att det ska vara befogat att vidga uppsåtsbedömningen till att avse även föregående 

gärningsculpa bör det dock krävas att följden är på något plan typisk eller förutsebar för 

gärningsmannen.82 

  

Bedömningen försvåras av det faktum att gärningsmannens nedsatta förmåga p.g.a. 

berusningen förändras allt eftersom berusningsmedlet intas. Att någon går från ett 

                                                
78 Asp, Ulväng & Jareborg, 2010, s. 399.  
79 Asp, Ulväng & Jareborg, 2010, s. 380. 
80 Ulväng, JT 2011/12 s. 569 f. 
81 Ulväng, JT 2011/12 nr. 3, s. 570. 
82 Ulväng, JT 2011/12 nr. 3, s. 570 
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tillstånd av nykterhet till total förvirrning framstår som osannolikt. I praktiken torde 

detta innebära att man kan bortse från den försvagning i fråga om insikter, omdöme 

eller färdigheter som gradvis orsakas av ruset.83 

 

Det nu sagda inverkar på bedömningen av vad som är förutsebart för gärningsmannen 

och därmed vad som kan tillskrivas honom i form av oaktsamhet. Gränsen för vad som 

ska anses som en självförvållad respektive icke självförvållad sinnesförvirring till följd 

av berusning blir därmed inte helt klar. Gränsdragningen kan emellertid bli helt 

avgörande i det enskilda fallet eftersom en gärningsman som agerar under en tillfällig 

sinnesförvirring endast får åberopa den oskrivna undantagsregeln om tillståndet inte är 

självförvållat.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det är svårt att sätta fingret på vad som är ett culpöst 

orsakande av ett visst tillstånd. Det kan inte i sig självt vara förbjudet att berusa sig, 

utan man måste alltid ställa culpaprövningen i relation till det orsakade tillståndet och i 

vilken utsträckning som berusningen är ett otillåtet risktagande just i relation till den 

typen av följder. 

 

 

 

 

                                                
83 Ulväng, JT 2011/12 nr. 3, s. 571. 
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5. Regleringen av psykiskt störda 
 

 

5.1 Dagens reglering av psykiskt störda 
 

5.1.1 Allmänna bestämmelser 

I 30 kap. 6 § st. 1 BrB stadgas att den som har begått ett brott under påverkan av en 

allvarlig psykisk störning i första hand ska dömas till en annan påföljd än fängelse. 

Endast om det finns synnerliga skäl får rätten döma till fängelse. Vid bedömningen av 

om det finns sådana skäl ska rätten beakta om brottet har ett högt straffvärde samt om 

den tilltalade saknar eller har ett begränsat behov av psykiatrisk vård. Vidare ska 

beaktas om den tilltalade i anslutning till brottet själv har vållat sitt tillstånd genom rus 

eller på något annat liknande sätt, samt omständigheterna i övrigt. 30 kap. 6 § st. 2 BrB 

stadgar ett förbud mot att döma en person som till följd av den allvarliga psykiska 

störningen har saknat förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt 

handlande efter en sådan insikt till fängelse. Detta förutsätter dock att den tilltalade inte 

själv har vållat sin bristande förmåga. 

 

Enligt 31 kap. 3 § st. 1 BrB får rätten överlämna den som har begått brott till 

rättspsykiatrisk vård om personen vid domstillfället lider av en allvarlig psykisk 

störning och det med hänsyn till hans eller hennes psykiska tillstånd och personliga 

förhållanden i övrigt är påkallat med intagning på en sjukvårdsinrättning för psykiatrisk 

vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång. Detta får dock inte ske om 

påföljden bedöms kunna stanna vid böter. 

 

Enligt 29 kap. 3 § st. 1 p. 2 BrB kan den psykiska störningen få betydelse för 

gärningens straffvärde. Att den tilltalade till följd av en allvarlig psykisk störning haft 

starkt nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter 

en sådan insikt eller annars till följd av en psykisk störning, sinnesrörelse eller av någon 

annan orsak haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande ska nämligen beaktas 

som en förmildrande omständighet vid bedömningen av straffvärdet. 
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Ett problem med den rådande regleringen är att en person som vid gärningstillfället 

handlade under psykos och vars föreställning om omständigheterna helt saknade 

verklighetsförankring ändå kan åläggas straffrättsligt ansvar. En sådan ordning framstår 

som betänklig även om gärningsmannen skulle bedömas ha uppsåt till gärningen.84 

 

Det föreligger även en risk för att domstolarna alltför lätt anser att uppsåtsrekvisitet är 

uppfyllt vad gäller psykiskt störda lagöverträdare. Mot bakgrund av att 

uppsåtsbedömningen i sådana fall kan vara särskilt komplicerade framstår detta 

bekymmersamt. PLU menar att en orsak till eftergiften kan vara att det vid fällande men 

inte friande dom inte finns möjlighet till vare sig vård eller annat skydd mot fortsatt 

allvarlig brottslighet.85 

 

5.1.2 Allvarlig psykisk störning  

En definition av begreppet allvarlig psykisk störning anges i förarbetena till LPT.86 

 
”Till allvarlig psykisk störning bör i första hand räknas tillstånd av psykotisk karaktär, 
således tillstånd med störd realitetsvärdering och med symtom av typen 
vanföreställningar, hallucinationer och förvirring. Till följd av en hjärnskada kan vidare 
en psykisk funktionsnedsättning av allvarlig art (demens) med störd realitetsvärdering 
och bristande förmåga till orientering i tillvaron uppkomma. Till allvarlig psykisk 
störning bör också räknas allvarliga depressioner med självmordstankar. Vidare bör hit 
föras svårartade personlighetsstörningar med impulsgenombrott av psykoskaraktär. 
Tvångsvård bör vidare kunna aktualiseras när en krisreaktion är sådan att påverkan på 
den psykiska funktionsnivån blir så uttalad att den är av psykotisk art. Till allvarlig 
psykisk störning bör hänföras också alkoholpsykoserna såsom delirium tremens, 
alkoholhallucinos och klara demenstillstånd. Detsamma gäller de psykoser som kan 
drabba narkotikamissbrukare. Även i andra situationer när en missbrukare har kommit 
in i ett allvarligt förvirringstillstånd och det är uppenbar fara för hans fysiska hälsa eller 
liv skall tvångsvård kunna tillämpas. I vissa fall kan vidare ett abstinenstillstånd vara så 
svårartat att det under en kortare tid måste betecknas som en allvarlig psykisk störning. 
Självklart är att ett allvarligt missbruk som leder enbart till allvarliga kroppsliga 
komplikationer inte skall kunna medföra psykiatrisk tvångsvård.” 

 

Missbruksutredningen, vars uppgift var att lämna förslag till en reformerad och 

utvecklad missbruks- och beroendevård, föreslår i sitt betänkande SOU 2011:35 att det i 

LPT införs en ny 3 a § med följande lydelse: 

 

                                                
84 SOU 2012:17 s. 512. 
85 SOU 2012:17 s. 512. 
86 Prop. 1990/91:58 s. 86. 
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”Som allvarlig psykisk störning enligt 3 § avses även att patienten är allvarligt beroende 
av alkohol, narkotika, läkemedel, dopningsmedel eller andra liknande medel eller till 
följd av sitt missbruk av sådana medel har ett oundgängligt behov av abstinensvård eller 
annan psykiatrisk vård.” 87 

 

Missbruksutredningen underbygger sitt ställningstagande att även allvarliga missbruk 

och beroenden ska omfattas av rekvisitet allvarlig psykisk störning med att detta i fråga 

om missbruks- och beroendetillstånd har utvidgats sedan LPT infördes. Utredningen 

anför även att missbruk och beroende är att anse som psykiatriska diagnoser enligt de 

internationella diagnossystemen DSM och ICD.88  

 

PLU menar att Missbruksutredningens förslag får till följd att en gärningsperson kan 

komma att bedömas som allvarligt psykiskt störd även efter det att följdreaktioner på 

missbruket eller beroendet har stannat av. Rekvisitets tillämpningsområde utvidgas 

således vilket påverkar den straffrättsliga regleringen för psykiskt störda lagöverträdare. 

Denna grupp omfattas nämligen av de nuvarande bestämmelserna i 30 kap. 6 § och 31 

kap. 3 § BrB.89 Utvidgningen skulle följaktligen få konsekvenser även för det system 

PLU föreslår vilket måste beaktas i det fortsatta lagstiftningsarbetet. 

 

 

5.2 Bakgrund  
 

Psykiskt störda människor har sedan mycket länge rättsligt sett särbehandlats. När 

legalitetsprincipen fick genomslag i början av 1800-talet infördes bestämmelserna om 

tillräknelighet i 5 kap. 5 § SL och förminskad tillräknelighet i 5 kap. 6 § SL. 

Bestämmelserna innebar att den som utan eget vållande hade försatts i ett sådant 

tillstånd att han eller hon var från sina sinnens bruk inte skulle dömas till ansvar för 

gärningar som han eller hon begått. 

 

I Strafflagberedningens slutbetänkande (SOU 1956:55) föreslogs bl.a. att 

tillräknelighetsläran skulle avskaffas. Vid vårdbehov skulle psykiskt störda 

lagöverträdare istället dömas till vård på sinnessjukhus eller till öppen psykiatrisk vård. 

                                                
87 SOU 2011:35 s. 51. 
88 SOU 2012:17 s. 362. 
89 SOU 2012:17 s. 363. 
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Det skulle också införas vissa andra restriktioner kring påföljdsvalet för psykiskt störda. 

I prop. 1962:10 accepterades Strafflagsberedningens förslag om att slopa 

tillräknelighetsläran vilken därmed kom att avskaffas.90 Domstolen skulle istället 

förordna om brottspåföljden överlämnande till vård enligt sinnessjuklagen för de 

lagöverträdare som ansågs som sinnessjuka. 

 

1992 trädde en ny reform gällande psykiskt störda lagöverträdare ikraft. Reformen 

innebar att BrB:s påföljdsbestämningsregler avseende psykiskt störda lagöverträdare 

fick en ny utformning.91 Enligt BrB:s reglering av lagöverträdare med psykiska 

avvikelser skulle straffrättslig särbehandling sedermera ske av den som led av 

sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan själslig abnormitet av så djupgående natur att 

den måste anses jämställd med sinnessjukdom.92 

 

Straffansvarsutredningen föreslog i sitt betänkande Straffansvarets gränser (SOU 

1996:185) att tillräknelighetsregleringen skulle återinföras. Utredningen föreslog även 

ett avskaffande av fängelseförbudet i 30 kap. 6 § BrB samt av påföljden överlämnande 

till rättspsykiatrisk vård. Detta innebar att den som begått en gärning under påverkan av 

en allvarlig psykisk störning, men som ändå ansågs vara tillräknelig vid gärningen, 

skulle dömas på i princip samma sätt som andra lagöverträdare. Om det inte var möjligt 

att bestämma påföljden till något annat än fängelse skulle den dömde, så länge 

vårdbehovet kvarstod, verkställa straffet genom rättspsykiatrisk vård. Den som begått 

gärningen under påverkan av en allvarlig psykisk störning men som saknade 

ansvarsförmåga eller hade bristande uppsåt skulle istället kunna dömas till 

rättspsykiatrisk vård. 

 

Också Psykansvarskommittén föreslog i sitt betänkande Psykisk störning, brott och 

ansvar (SOU 2002:3) att ett tillräknelighetskrav skulle återinföras i svensk rätt. Vidare 

föreslogs att fängelseförbudet och påföljden överlämnande till rättspsykiatrisk vård 

skulle avskaffas och att normala regler om påföljdsbestämning i princip skulle gälla. 93 

 

                                                
90 Prop. 1962:10 s. 95 ff. 
91 Reformen arbetades fram genom SOU 1977:23 och SOU 1984:64. 
92 SOU 2012:17 s. 505. 
93 SOU 2012:17 s. 507. 
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År 2005 gavs vidare en utredare i uppdrag att utföra en översyn av bestämmelserna om 

psykiskt störda lagöverträdare. Med utgångspunkt i promemorian Påföljder för psykiskt 

störda lagöverträdare (Ds 2007:5) föreslog regeringen i Prop. 2007/08:97 att 

fängelseförbudet i 30 kap. 6 § BrB istället skulle utgöra en presumtion för att en annan 

påföljd än fängelse bör väljas för psykiskt störda lagöverträdare. Endast vid 

förekomsten av synnerliga skäl skulle fängelse få dömas ut. Bl.a. skulle det beaktas om 

ett tillstånd av sinnesförvirring var självförvållat.94 Enligt förslaget skulle dock 

fängelseförbudet kvarstå gällande de mest psykiskt störda lagöverträdarna.95 

Fängelseförbudet skulle träda in t.ex. om den tilltalade till följd av en akut psykos inte 

har kunnat relatera sitt handlande till verkligheten och därav saknat förståelse för 

gärningens innebörd. Om tillståndet var självförvållat skulle undantaget emellertid inte 

tillämpas. Förslaget trädde i kraft den 1 juli 2008. 

 

År 2012 lade PLU fram betänkandet SOU 2012:17 som bl.a. innehåller förslag om att 

återinföra ett tillräknelighetskrav i svensk rätt. Betänkandet presenteras i följande 

kapitel. 

 

 

 

                                                
94 Prop. 2007/08:97 s. 39 f. 
95 Prop. 2007/08:97 s. 24 ff. 



   36 

6. Psykiatrilagsutredningens förslag  
 

 

6.1 Inledning 
 

Trots att konformitetsprincipen är accepterad som en grundläggande princip inom 

svensk straffrätt har den inte fått fullt genomslag. Med argument om att straffsystemets 

effektivitet hotas om principen upprätthålls fullt ut görs regelmässigt undantag från 

principen. Ett exempel på ett sådant undantag är att det inom svensk rätt inte uppställs 

något krav på tillräknelighet för straffansvar. I SOU 2012:17 har Psykiatriutredningen 

lagt fram förslag på införande av ett sådant krav. 

 

 

6.2 Förslagets utformning 
 

PLU föreslår i sitt betänkande att tillräknelighet åter ska bli en förutsättning för att en 

gärning ska utgöra brott. Gärningar som begås av någon som till följd av en allvarlig 

psykisk störning, tillfällig sinnesförvirring, svår utvecklingsstörning eller ett allvarligt 

demenstillstånd saknade förmåga att förstå gärningens innebörd i den situation i vilken 

han eller hon befann sig inte ska utgöra brott. Enligt förslaget ska en gärning inte heller 

utgöra brott om gärningsmannen visserligen hade förmåga att förstå gärningens 

innebörd men till följd av en allvarlig psykisk störning, en tillfällig sinnesförvirring, en 

svår utvecklingsstörning eller ett allvarligt demenstillstånd saknade förmåga att anpassa 

sitt handlande.96  

 

Utredningen föreslår vidare att fängelsepresumtionen och förbudet mot fängelse i 30 

kap. 6 § BrB ska upphävas samt att överlämnande till rättspsykiatrisk vård ska avskaffas 

som självständig påföljd. Istället ska vanliga bestämmelser om påföljdsbestämning 

tillämpas även för psykiskt störda lagöverträdare.97 De som är tänkta att träffas av 

otillräknelighetsregleringen är de lagöverträdare för vilka det i dag råder ett absolut 

                                                
96 SOU 2012:17 s. 538. 
97 SOU 2012:17 s. 41 f. 
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fängelseförbud. Övriga lagöverträdare som omfattas av särregleringen i 30 kap. 6 § BrB 

ska alltså kunna dömas för brott enligt vanliga påföljdsregler.98 

 

 

6.3 Utformningen av tillräknelighetskravet 
 
6.3.1 Effekter  

PLU föreslår att tillräknelighetsbedömningen ska delas upp i två komponenter: 

grundtillstånd och effekter av detta grundtillstånd.  

 

Första steget i tillräknelighetsbedömningen tar sikte på de effekter som uppkommit till 

följd av ett grundtillstånd. I denna del menar utredningen att tillräknelighetskravet bör 

utgå från gärningsmannens möjlighet att förstå gärningens innebörd i den situation han 

befinner sig i. Främst avses situationer när gärningsmannen har haft en bristande 

förmåga att relatera till verkligheten, vilket har medfört en otillräcklig förståelse av 

situationen. Under sådana omständigheter saknas förmåga att på ett rationellt sätt förstå 

handlingens innebörd. En annan situation då bristande tillräknelighet ska medföra att en 

gärning inte utgör brott är då gärningsmannen förvisso har kunnat förstå gärningens 

innebörd i den situation i vilken han befann sig, men p.g.a. sitt sinnestillstånd inte hade 

förmåga att anpassa sitt handlande efter en sådan förståelse. Prövningen av 

gärningsmannens tillräknelighet ska utgå från gärningens innebörd i en viss situation 

och tar inte hänsyn till gärningsmannens tillräknelighet överlag. Otillräkneligheten kan 

således vara tillfällig.99 

 

6.3.2 Grundtillstånd 

Det andra steget innefattar krav på att gärningsmannen lider av ett visst tillstånd som 

ligger till grund för de angivna effekternas uppkomst. I första hand anges att 

tillräknelighetsregleringen ska träffa tillstånd såsom förvirring, störd 

verklighetsuppfattning, brist på kontrollförmåga, tankestörningar, hallucinationer eller 

vanföreställningar. Dessa tillstånd kan föreligga hos någon som lider av en psykos – ett 

tillstånd som enligt dagens system i stort sett alltid leder till att gärningsmannen bedöms 

ha en allvarlig psykisk störning. Av denna anledning anser utredningen att allvarlig 

                                                
98 SOU 2012:17 s. 538 ff. 
99 SOU 2012:17 s. 542. 
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psykisk störning bör vara ett av de grundtillstånd som ska föreligga för att ansvarsfrihet 

ska kunna beslutas om. Utredningen konstaterar att allvarliga psykiska störningar kan 

vara såväl långvariga som mycket tillfälliga tillstånd. Som exempel på en psykisk 

störning som är kortvarig anges tillstånd av psykotisk karaktär som har framkallats av 

t.ex. alkoholberusning.100 

 

Även tillstånd där kognitiva funktioner är påverkade, såsom utvecklingsstörningar och 

demenstillstånd, är sådana som i vissa fall kan innebära att gärningsmannen inte kan 

relatera sitt handlande till dess verkliga sammanhang. Dessa tillstånd kan förvisso 

omfattas av begreppet allvarlig psykisk störning. Psykiatrialagsutredingen anser dock 

att svår utvecklingsstörning och allvarligt demenstillstånd ska anges som särskilda 

grundtillstånd eftersom de bör kunna falla in under tillräknelighetsregleringen även i de 

fall tillstånden inte kan klassificeras som en allvarlig psykisk störning.101 

 

Ett sista grundtillstånd som föreslås är tillfällig sinnesförvirring. Även detta tillstånd 

kan i vissa fall leda till en bristande förmåga hos gärningsmannen att förstå gärningens 

betydelse eller att anpassa sitt handlande efter en sådan förståelse.102 Med begreppet 

åsyftas bl.a. förvirring på grund av chock, medicinering eller alkoholintag.103 

 

 

 

                                                
100 SOU 2012:17 s. 544 f. 
101 SOU 2012:17 s. 545. 
102 SOU 2012:17 s. 545. 
103 SOU 2012:17 s. 545 f. 
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7. Undantag för självförvållade tillstånd 
 

 

7.1 Inledning 
 

Uppsatsen har i det föregående behandlat frågan hur uppsåtsbedömningen av 

självförvållat berusade gärningsmän ska göras enligt dagens rättsläge. Mot bakgrund av 

detta uppstår frågan vad konsekvenserna för 1 kap. 2 § st. 2 BrB blir om PLU:s förslag 

om att införa ett tillräknelighetsrekvisit blir realitet – vad blir innebörden av paragrafen 

då? Som framkommit kommer vissa fall av tillfälligt sinnesförvirring nämligen att 

omfattas av tillräknelighetsregleringen.  

 

Enligt PLU:s mening framstår det emellertid inte som rimligt att gärningsmannen går fri 

från straffrättsligt ansvar om denne genom eget vållande har framkallat något av de 

tillstånd som enligt den föreslagna tillräknelighetsregleringen inte skulle medföra 

straffrättsligt ansvar. Förslaget innehåller därför en undantagsregel som bl.a. ger 

utrymme för att döma gärningsmannen till ansvar i de fall han i anslutning till gärningen 

frivilligt har berusat sig och därigenom försatt sig i ett sådant förvirrat sinnestillstånd 

som annars omfattas av tillräknelighetsregleringen.104 

 

Nedan redogörs inledningsvis för innebörden av undantagsregeln. Därefter ges en bild 

av tillräknelighetsrekvisitets roll i straffrättssystemet samt hur 

tillräknelighetsbedömningen skiljer sig från uppsåtsbedömningen. Mot bakgrund härav 

diskuteras hur 1 kap. 2 § st. 2 BrB kan komma att påverkas av ett införande av ett 

tillräknelighetsrekvisit. 

 

 

7.2 Undantagsregeln 
 

 
För att undantagsregeln ska bli aktuell ska gärningsmannen genom i vart fall 

oaktsamhet ha framkallat sitt tillstånd av otillräknelighet samt haft kontroll över 

                                                
104 SOU 2012:17 s. 552. 
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händelseförloppet. För att tillståndet ska bedömas som självförvållat ska det dessutom 

krävas att gärningsmannen har haft viss uppfattning om att han eller hon kunde komma 

att försättas i ett otillräkneligt tillstånd till följd av sitt handlande.105 Exempel på ett 

förvirringstillstånd som kan omfattas av undantagsregeln är alkoholpsykoser. 

Utredningen menar att det i dessa fall kan förekomma situationer i vilka 

gärningsmannen inser eller har skälig anledning att anta att han eller hon kommer att 

reagera avvikande på alkoholförtäring eller annan droganvändning. En oaktsamhet av 

sådant slag bör enligt förslaget föranleda undantag från tillräknelighetsregleringen på så 

sätt att ansvarsfrihet inte medges. Den omständighet att gärningsmannen har lurats att 

förtära alkohol eller hans alkoholreaktion är kraftigt avvikande bör enligt utredningens 

mening i vissa fall emellertid kunna leda till att ett förvirringstillstånd inte anses 

oaktsamt och därmed inte bedöms som självförvållat, även om berusningen i sig har 

skett frivilligt.106 

 

Precis som vid uppsåtsbedömningen uppkommer svårigheter kring hur man ska avgöra 

om en berusad gärningsman ska anses själv har vållat sitt tillstånd av tillfällig 

sinneförvirring. Ett tillstånd av otillräknelighet kan uppkomma som en omedelbar följd 

av ett visst handlande eller en viss underlåtenhet – en självförvållad berusning kan t.ex. 

utlösa en psykos. Tillståndet kan i andra fall uppkomma först efter en längre period, 

t.ex. efter ett långvarigt missbruk av alkohol som har lett till skador i hjärnan.107 I det 

sistnämnda fallet kan det innebära stora svårigheter att bedöma gärningsmannens 

oaktsamhet och huruvida denna har orsakat det aktuella tillståndet. Det är å ena sidan 

inte svårt att peka på kausaliteten – om gärningsmannen inte frivilligt intagit alkohol, så 

hade han inte heller hamnat i det aktuella tillståndet. Men att anse att sinnesförvirringen 

har uppkommit på ett sätt som bör betecknas klandervärt framstår som mindre 

självklart. Att den som vid ett enstaka tillfälle intar en stor mängd alkohol culpöst har 

försatt sig i sitt tillstånd och får stå för vad han sedermera gör kan framstå som rimligt. 

Men att säga att en person som har druckit så länge att han mer eller mindre är 

hjärnskada får ta ansvar för sitt tillstånd blir problematiskt. Någonstans måste man sätta 

en gräns för var culpaprövningen börjar och slutar i relation till gärningsmannens 

tillstånd. Var denna gräns ska dras finns inga enkla svar på. Som konstaterats under 

                                                
105 SOU 2012:17 s. 553. 
106 SOU 2012:17 s. 553. 
107 SOU 2012:17 s. 554. 
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avsnitt 4.5 är det nämligen förenat med stora svårigheter att avgöra vad som ska 

betecknas som ett culpöst orsakande av ett visst tillstånd. Det kan inte i sig självt vara 

förbjudet att berusa sig utan man måste alltid ställa culpaprövningen i relation till det 

orsakade tillståndet bedöma i vilken utsträckning som handlingen har utgjort ett otillåtet 

risktagande just i relation till den typen av följder. Som visas i samurajfallet är detta 

emellertid inte alltid helt okomplicerat.  

 

Gränsdragningen definieras delvis genom att PLU föreslår att det ska krävas att ett visst 

konkret handlande har förekommit i anslutning till gärningen samt att det uppkomna 

tillståndet vid tidpunkten för detta handlande förefaller som förutsebart för 

gärningsmannen. Kravet innebär att ett tillstånd som har framkallats genom ett 

långvarigt alkoholmissbruk, t.ex. delirium tremens, inte bör anses som ett sådant 

självförvållat tillstånd som utesluter ansvarsfrihet.108  

 

 

7.3 Tillräknelighet och uppsåt 
 

HD:s avgörande i NJA 2011 s. 563 innebär som framförts att berusningen inte ska ges 

någon särskild betydelse för uppsåtsprövningen. Prövningarna huruvida 

gärningsmannen uppfyller kraven för uppsåt respektive tillräknelighet är dock av skilda 

slag. Införandet av ett tillräknelighetskrav skulle innebära att det ställs upp ytterligare en 

förutsättning för åläggande av straffrättslig skuld. Enligt PLU:s förslag kommer kravet 

på tillräknelighet att utgöra en självständig del av det personliga ansvaret som helt ska 

frikopplas från uppsåtsbedömningen.109 

 

Som framkommit ovan tar tillräknelighetsbedömningen sikte på två olika situationer. 

Den första är fall då gärningsmannen till följd av ett av grundtillstånden har saknat 

förmåga att förstå gärningens innebörd i den situation i vilken han befann sig. Den 

andra situationen är då gärningsmannen förvisso har kunnat förstå gärningens innebörd i 

den situation i vilken han befann sig men p.g.a. sitt sinnestillstånd inte hade förmåga att 

anpassa sitt handlande efter en sådan förståelse.110 Bedömningen av gärningsmannens 

                                                
108 SOU 2012:17 s. 554. 
109 SOU 2012:17 s. 565. 
110 SOU 2012:17 s. 542 ff. 
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uppsåt tar istället tar sikte på betydelsen och konsekvenserna av den straffbelagda 

gärningen som sådan.111  

 

Med andra ord kan man säga att uppsåtsrekvisitet riktar in sig på avsikt eller insikt i 

förhållande till de särskilda gärningsrekvisiten medan kravet på tillräknelighet tar sikte 

på förmågan till gärningsinsikt i ett vidare perspektiv samt om det förelegat kontroll i 

förhållande till insikten. Som exempel kan nämnas att ansvar för mord kräver att 

gärningsrekvisiten ”beröva annan livet” är täckta av uppsåt. Följaktligen måste 

gärningsmannen inse eller i vart fall på det sätt som likgiltighetsuppsåt kräver ha haft 

uppsåt till att ta en annan människas liv. I denna bedömning är det utan betydelse om 

gärningsmannen agerat i tron om att offret är besatt av djävulen och därmed måste 

oskadliggöras. Gärningsmannen hade en tydlig vilja att ta livet av någon annan och 

hade uppsåt att göra detta. Sådana verklighetsfrämmande föreställningar kan emellertid 

ha betydelse för en tillräknelighetsprövning. Gärningsmannens uppfattning om 

förhållandena skiljer sig så markant från den faktiska verkligheten att personen led brist 

på förmåga att förstå gärningens innebörd.112 

 

Pskykiatrilagsutredningen påpekar att man inte kan förutsätta att kravet på uppsåt alltid 

medför att den som har begått en gärning under inflytande av tillfällig sinnesförvirring 

är fri från straffrättsligt ansvar. Detta är fallet när gärningsmannen är klar över vad 

gärningen innebär men agerar på skäl som är så verklighetsfrämmande att personen inte 

kan sägas ha förmåga att förstå gärningens innebörd i den situation i vilken han befann 

sig. Utredningen anser dock att den som har begått en gärning under inverkan av en icke 

självförvållad tillfällig sinnesförvirring inte ska åläggas straffrättsligt ansvarig, även om 

uppsåt i förhållande till gärningen har förelegat.113 

 

Frågan uppkommer därmed i vilken ordning som domstolen ska pröva rekvisiten för 

personligt ansvar hos gärningsmannen om ett tillräknelighetskrav införs. Av intresse är 

om gärningsmannens tillräknelighet ska prövas innan eller efter domstolen bedömer den 

tilltalades uppsåt eller oaktsamhet. 

 

                                                
111 SOU 2012:17 s. 543. 
112 SOU 2012:17 s 562. 
113 SOU 2012:17 s. 562. 
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Straffansvarsutredningen kom till slutsatsen att en tillräknelighetsbedömning som 

företas innan uppsåts- eller oaktsamhetsprövningen underlättar domstolsprövningen. 

Detta eftersom domstolen under sådana förutsättningar inte behöver göra en bedömning 

av det subjektiva rekvisitet i vissa av de fall där gärningsmannens 

verklighetsuppfattning har varit till den grad verklighetsfrämmande att straffrättsligt 

ansvar inte bör ådömas.114 Samma uppfattning framfördes i Ds 2007:5 samt i 

Psykansvarskommittén betänkande;115 om gärningsmannen inte är tillräknelig ska 

personen inte heller åläggas ansvar och någon uppsåtsbedömning i egentlig mening 

behöver då inte göras.116 I departementspromemorian framfördes emellertid att en sådan 

ordning kunde få oönskade konsekvenser på påföljdssidan. Dessa konsekvenser utreds 

under kapitel 8. 

 

PLU når slutsatsen att gärningsmannens förmåga att förstå innebörden av gärningen i 

den situation han befann sig, eller att anpassa sitt handlande efter en sådan förståelse, 

ska bedömas innan hans eller hennes uppsåt prövas. Slutsatsen grundar sig främst i att 

gärningsmannen ska frikännas om denne inte uppfyller kravet på tillräknelighet och att 

det under sådana omständigheter saknas skäl att avgöra uppsåtsfrågan eftersom en 

otillräknelig person inte ska klandras för gärningen. 117 

 

Om gärningsmannen anses tillräknelig ska uppsåtsbedömningen göras efter samma 

principer oavsett om den misstänkte är psykiskt störd eller inte. Psykiska störningar som 

innebär skev verklighetsuppfattning hos gärningsmannen kan emellertid medföra 

väsentliga svårigheter vid uppsåtsbedömningen. Som framkommit innefattar 

uppsåtskravet nämligen ett allmänt krav på medvetenhet. Uppsåt föreligger således inte 

om gärningsmannen agerat i ett alltför omtöcknat tillstånd.118 En tumregel brukar vara 

att uppsåt inte ska anses föreligga om det inte heller hade förelegat för en frisk 

människa, med samma uppfattning om sakomständigheterna som den psykiskt störde. 

Oftast torde prövningen av uppsåtsfrågan emellertid utmynna i att uppsåt föreligger.119 

                                                
114 SOU 1996:185 s. 534, 582. 
115 SOU 2002:3 s. 237. 
116 Ds 2007:5 s. 142. 
117 SOU 2012:17 s. 562. 
118 Gylling Lindkvist, Rosenberg & Rundqvist, 1992, s. 144 f. 
119 Berg m.fl., 2000, s. 30:36. 
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7.4 1 kap. 2 § st. 2 BrB 
 

Mot bakgrund av vad som framkommit ovan är min slutsats att ett 

tillräknelighetsrekvisit kommer att innebära ett rättsläge där den som inte själv har 

vållat sitt tillstånd av tillfällig sinnesförvirring inte kommer att dömas för brott. 1 kap. 2 

§ st. 2 BrB kommer därmed att sakna betydelse för denna grupp av lagöverträdare. Om 

man accepterar den oskrivna undantagsregeln kommer rättsläget i denna del emellertid i 

stort inte skilja sig från idag. Har gärningsmannen själv vållat sitt tillstånd av tillfällig 

sinnesförvirring kommer han i enlighet med 1 kap. 2 § st. 2 BrB dömas utifrån sitt 

uppsåt.  

 

 

7.5 Kan undantagsregeln motiveras? 
 

Inledningsvis i denna uppsats framhölls konformitetsprincipens betydelse för 

upprätthållandet ett civiliserat rättssystem. Det är svårt att etiskt försvara klandrandet av 

personer som inte har kunnat anpassa sig efter lagen. Det kan visserligen vara förenat 

med svårigheter att upprätthålla konformitetsprincipens krav på kunskap om att en 

gärning är straffbelagd men i övrigt framstår det som utgångspunkt rimligt att principen 

ska gälla fullt ut.  

 

Som framgått utgör även skuldprincipen en straffrättslig grundsats enligt vilken endast 

den som vid gärningstillfället kunde rå för sin gärning får åläggas straffrättsligt ansvar. 

Principen bottnar i frågor om vilka gärningar som bör anses moraliskt förkastliga. För 

att gärningsmannen ska anses moraliskt ansvarig för en oönskad gärning bör det krävas 

att han har orsakat följden samt att han har gjort ett i något avseende medvetet val av att 

utföra gärningen. Gärningsmannen ska också ha haft förmåga att förstå gärningens 

konsekvenser.120 Det förhållandet att någon till följd av sitt sinnestillstånd saknar 

förmåga att förstå gärningens innebörd eller inte har kontroll över sitt handlande ska 

betraktas som en ursäktande omständighet. En handling styrs bl.a. av personens 

avsikter, motiv, skäl och föreställningar. Uppfattningen av verkligheten får därav 

betydelse som handlingsskäl. Den som till följd av ett akut psykotiskt tillstånd har en 

                                                
120 SOU 2012:17 s. 522 f. 
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skev verklighetsuppfattning saknar därmed kontroll över sina handlingsskäl. Under 

sådana omständigheter finns det inte längre skäl till klander och det framstår således 

som orättfärdigt att döma ut ett straff.121 

 

Advokatsamfundet påpekar i sitt remissyttrande till SOU 2012:17 att det är en viktig 

grundprincip i en modern rättsstat att enbart den som kan rå för sitt handlande ska 

straffas för det. Bedömningen som domstolen måste vidta för att avgöra om 

undantagsregeln för berusade gärningsmän ska bli tillämpligt är mycket komplicerad. 

Advokatsamfundet pekar på en mängd variabler måste beaktas; domstolen måste ta 

hänsyn till brottets grad, art, och varaktighet av tillståndet, vad som har orsakat 

tillståndet, förfluten tid från handlingen eller underlåtenheten som medfört att tillståndet 

utlösts samt om förekomsten av ursäktande skäl, om handlingen eller underlåtenheten är 

ett led i ett befintligt sjukdomstillstånd och allvaret i detta m.m.  Advokatsamfundet 

anser därav att förslaget i detta avseende är oklart och innebär brister i 

förutsebarheten.122 Det framstår som betydande att det på ett tydligt sätt går att ringa in 

vilka orsaker till de angivna tillstånden situationer som ska kvalificera sig så som 

undantag från skuldprincipen.  

 

Advokatsamfundet påpekar emellertid även att ett straffrättsligt system som fullt ut 

tillgodoser kraven på skuld och konformitet inte är komplikationsfritt. När det gäller 

gärningar som begåtts under berusning kan kraven på en effektiv och ändamålsenlig 

straffprocess göra det svårt att upprätthålla principerna. Det är därav svårt att skapa ett 

perfekt system i fråga om berusade lagförbrytare. 

 

Diskussionen kräver en vidgad syn på vad det är man straffar. Som framkommit ska det 

vara tillräckligt att den som faller inom otillräknelighetsbegreppet har vållat sitt tillstånd 

av oaktsamhet för att detta inte ska anses som ett sådant självförvållat tillstånd som 

utesluter ansvarsfrihet. Vid uppsåtliga brott har domstolen sedermera att bedöma 

gärningsmannens uppsåt. Undantagsregeln innebär alltså att gärningsmän – som i och 

för sig kvalificerar sig såsom otillräkneliga – på grund av sin oaktsamhet åläggs 

straffrättsligt ansvar. Detta får som konsekvens att gärningsmannens oaktsamhet på sätt 

och vis läggs till grund för utdömande av ansvar för ett uppsåtligt brott. Även om detta 
                                                
121 SOU 2012:17 s. 524. 
122 Advokatsamfundets remissvar, R-2012/0934, s. 3. 
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kan framstå som betänkligt kan situationen jämföras med att det enligt 

täckningsprincipen inte alltid fordras uppsåt i förhållande till samtliga 

brottsförutsättningar. Som exempel kan nämnas att en person som har uppsåt i 

förhållande till att han eller hon har intagit alkohol men inte i förhållande till att han 

eller hon var berusad kan dömas för rattfylleri. Situationen kan även liknas vid vad som 

gäller vid straffrättsvillfarelse; gärningsmannen undgår inte straffrättsligt ansvar om inte 

hans eller hennes bristande kännedom om straffbestämmelsen var uppenbart 

ursäktlig.123 Enligt min mening är det emellertid av stor vikt att förhållandet 

åskådliggörs och att det i någon mån beaktas vid bedömningen av huruvida en tillfällig 

sinnesförvirring ska anses självförvållad. 

 

 

 

                                                
123 SOU 2012:17 s. 554.  
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8. Särskilda skyddsåtgärder  
 

 

Det är inte en självklarhet att ett tillräknelighetsrekvisit i alla lägen innebär en fördel för 

den tilltalade. Som Åklagarmyndigheten påpekar i sitt remissvar till SOU 2012:17 finns 

det en betydande skillnad mellan att frikännas på grund av otillräknelighet och på grund 

av bristande uppsåt.124 I det förstnämnda fallet ogillas nämligen åtalet helt medan den 

åtalade i det andra fallet i objektivt hänseende anses ha gjort sig skyldig till en otillåten 

gärning. Denna kan sedan läggas till grund för ingripanden såsom särskilda 

skyddsåtgärder.125 Konsekvenser av detta diskuteras i det följande. 

 
Som klargjorts ovan skulle ett krav på tillräknelighet innebära att särbehandlingen av 

psykiskt störda lagöverträdare sker redan vid prövningen av straffrättsligt ansvar. PLU 

föreslår i linje härmed att psykiskt störda lagöverträdare som bedöms tillräkneliga ska 

kunna dömas till samma påföljder som andra brottslingar. Utredningen menar att det 

därmed saknas anledning att upprätthålla den nuvarande presumtionen och förbudet mot 

att döma psykiskt störda lagöverträdare till fängelse. Utredningen föreslår till följd 

därav att bestämmelsen i 30 kap. 6 § BrB upphävs.126 

 

PLU föreslår istället att en ny form av rättsverkan ska införas i syfte att förhindra att en 

gärningsman återfaller i allvarlig våldsbrottslighet. Dessa åtgärder ska benämnas 

särskilda skyddsåtgärder och är tänkta att träda in i två olika situationer – dels då en 

gärningsman som har begått en otillåten gärning bedöms otillräknelig, dels då en 

gärningsman ska friges efter ett fängelsestraff. I båda fallen ska det krävas följande: 

  

- att gärningen har riktat sig mot eller medfört fara för någon annans liv eller 

hälsa,   

- att det i straffskalan för det fullbordade brottet inte var föreskrivet lindrigare 

straff än fängelse sex månader, och   

- att det med hänsyn till gärningsmannens eller den dömdes psykiska tillstånd, 

hans eller hennes tidigare begångna gärningar och omständigheterna i övrigt 
                                                
124 Åklagarmyndighetens remissvar, ÅM-A 2012/0816, s. 6. 
125 Detta uppmärksammas bl.a. i Ds 2007:5 s. 141 ff. 
126 SOU 2012:17 s. 555. 
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finns en påtaglig risk för att han eller hon på nytt begår en gärning som riktar sig 

mot eller medför fara för någon annans liv eller hälsa och är av allvarligt slag.127 

 

Om gärningsmannen döms till fängelse ska det dessutom krävas att gärningen har 

begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning, en svår utvecklingsstörning, ett 

allvarligt demenstillstånd eller en tillfällig sinnesförvirring. Innan frågan om 

skyddsåtgärder prövas ska straffet vara avtjänat.128 

 

Enligt förslaget ska skyddsåtgärderna inte relateras till den brottsliga gärningen utan 

vara fristående från påföljdssystemet. Detta innebär att åtgärderna inte utgör en 

straffrättslig påföljd utan istället grundar sig i en riskhantering. Åtgärderna är således 

framåtblickande och har till avsikt att förhindra att någon som har begått en 

straffrättsligt otillåten gärning som inneburit fara för någons liv eller hälsa återfaller i 

sådan brottslighet.129 

 

För att syftet med de särskilda skyddsåtgärderna ska kunna uppnås menar PLU att det i 

övervägande fall kommer krävas att gärningsmannen är frihetsberövad. 

Gärningsmannen kommer då att vara placerad i en särskild skyddsenhet. I vissa fall kan 

det dock vara tillräckligt att skyddsåtgärderna sker i öppna former.130 

 
En person som har druckit sig in i ett tillstånd av otillräknelighet anses vara under 

påverkan av en tillfällig sinnesförvirring. En tillfällig sinnesförvirring är ett flyktigt 

tillstånd som inte bottnar i en psykiatrisk sjukdom eller psykisk störning. Eftersom 

otillräknelighet uppkommen p.g.a. självförvållat rus som huvudregel inte ska komma att 

beaktas vid ansvarsbedömningen, kommer frågan om skyddsåtgärder i dessa fall således 

att prövas först efter ett eventuellt avtjänat straff. Följaktligen kommer en gärningsman 

som har begått ett brott under påverkan av en tillfällig sinnesförvirring med all 

sannolikhet inte att lida av detta tillstånd vid tidpunkten då frågan om särskilda 

skyddsåtgärder ska prövas. Att man i detta läge skulle anse att det förelåg en sådan 

påtaglig risk för återfall i gärningar av allvarligt slag – vilket är en förutsättning för att 

särskilda skyddsåtgärder ska föreskrivas – framstår som osannolikt. Risken för återfall 

                                                
127 SOU 2012:17 s. 611 f. 
128 SOU 2012:17 s. 641 f. 
129 SOU 2012:17 s. 622 f. 
130 SOU 2012:17 s. 650. 
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kommer i vart fall inte att ha sin grund i gärningsmannens psykiska tillstånd.131 

Slutsatsen blir att personer som begår brott under påverkan av en tillfällig 

sinnesförvirring som uppkommit till följd av självförvållad berusning inte kommer att 

bli föremål för skyddsåtgärder varken i samband med att en otillåten gärning 

konstateras eller efter ett avtjänat fängelsestraff. 

 

Slutsatsen ska ses mot bakgrund av att det faktum att vanliga regler för 

uppsåtsbedömning numera ska användas även vid bedömningen av berusade 

gärningsmäns uppsåt. Situationen kan således uppkomma att en till följd av berusning 

otillräknelig gärningsman ska anses tillräknelig och därmed underkastas en 

uppsåtsbedömning. I enskilda fall kan den föreslagna regleringen alltså få till 

konsekvens att en person som anses otillräknelig, men som åläggs ansvar p.g.a. 

undantagsregeln, istället frias p.g.a. bristande uppsåt. Situationen blir då den att 

personen i fråga går fri utan några som helst sanktionsmöjligheter. Om han inte 

undantagits från otillräknelighetsregleringen hade det funnits möjlighet att föreskriva 

skyddsåtgärder. Resultatet kan framstå som otillfredsställande och det förefaller som att 

gärningsmän i situationer som den beskrivna riskerar att så att säga faller mellan 

stolarna. 

 

Frågan är huruvida denna ordning är vare sig önskvärd eller rimlig. Syftet med att 

undanta självförvållade rus från otillräknelighetskravet ter sig vara att en sådan 

omständighet inte ska verka ursäktande. Med en ordning som nu redovisats blir 

konsekvensen den att en till följd av berusning otillräknelig gärningsperson kan komma 

lindrigare undan genom att anses straffbar för brottet jämfört med om han eller hon 

omfattades av tillräknelighetskravet. Särskilda skyddsåtgärder kan nämligen komma att 

bli mycket ingripande i förhållande till den begångna gärningen.132 Genom att tilldelas 

ansvarsförmåga kommer gärningsmannen att drabbas av rättsverkningar som står i 

proportion till den begångna gärningen. Det kan framstå som obefogat att en person 

som bedöms otillräknelig ska ha sämre möjlighet att till sitt försvar göra gällande att 

han eller hon saknat uppsåt än den som visserligen bedöms otillräknelig, men där 

otillräkneligheten inte ska beaktas p.g.a. att den är självförvållad.133  

                                                
131 SOU 2012:17 s. 615. 
132 SOU 2012:17 s. 609. 
133 Åklagarmyndighetens remissvar, dnr. ÅM-A-2012/0816, s. 5. 
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Vilka slutsatser som bör dras utifrån ovanstående är emellertid diskutabelt. Från 

principiell utgångspunkt kan det ifrågasättas om det är befogat att berusningen ska få 

olika betydelse vid å ena sidan uppsåtsbedömningen och å den andra vid prövningen 

huruvida otillräknelighet ska leda till ansvarsfrihet. Uppsåtsbedömningen görs utifrån 

det allmänna kravet på uppsåt medan kravet på tillräknelighet ska efterges hos den 

självförvållat berusade. Man kommer inte ifrån att det föreligger svårigheter i att förena 

detta förhållande med de principiella grundvalen varpå domskälen i NJA 2011 s. 563 

bygger. 

 

Vid utvärdering från en mer praktisk synpunkt krävs det emellertid att konsekvenserna 

analyseras utifrån ett bredare perspektiv. Man måste framför allt ha i baktanke syftet 

med reformen – nämligen att öka betydelsen av förutsebarhet, proportionalitet och 

rättslikhet för otillräkneliga lagöverträdare.134 Det framstår som rimligt att det är detta 

syfte som bör stå i framkant vid utformandet av regleringen. De självförvållat berusade 

omfattas inte av den grupp man vill skydda med regleringen varför man kan påstå att 

det kanske bör läggas mindre vikt vid hur dessa kommer att påverkas vid utformningen 

av tillräknelighetskravet.  

 

Dessutom tillkommer det faktum att åläggandet av skyddsåtgärder grundar sig i en 

riskhantering; åtgärderna har till syfte att förhindra att någon återfaller i brottslighet mot 

liv eller hälsa.135 Den som p.g.a. av en självförvållad berusning har saknat uppsåt till sin 

gärning bör inte anses utgöra en förhöjd fara för andra. Därav föreligger inte något 

särskilt intresset av att skydda samhället från denna typ av lagöverträdare. Mot 

bakgrund härav framstår den föreslagna ordningen i detta hänseende som godtagbar. 

 

                                                
134 SOU 2012:17 s. 538 ff. 
135 SOU 2012:17 s. 602, 623. 
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9. Sammanfattande kommentar 
 

 

Som framfördes inledningsvis har uppsatsen haft till syfte att belysa konsekvenserna av 

att fingera tillräknelighet istället för uppsåt vid bedömningen av gärningar som har 

begåtts under självförvållat rus. Min avsikt har varit att med hänsyn till det faktum att 

det knappast går att finna en i alla delar tillfredsställande lösning på hur man ska reglera 

fall av tillfällig sinnesförvirring lyfta fram viktiga frågor i berörda delar. 

 

En central fråga som uppsatsen har behandlat är hur man ska hantera fall av 

självförvållade tillfälliga sinnesförvirringar enligt dagens rättsläge. I denna del 

konstaterades att det står klart att rusbestämmelsen inte längre utgör grund för att 

modifiera uppsåtskravet vid rus. 1 kap. 2 § st. 2 BrB har istället kommit att få den 

innebörden att den utgör en erinran om att självförvållade sinnesförvirringar inte utgör 

en straffrättsligt ansvarsbefriande grund eller ursäkt samt att orsakandet av tillståndet i 

sig kan innebära att gärningsmannen har förfarit oaktsamt. Vad som ska anses som en 

självförvållad respektive icke självförvållad tillfällig sinnesförvirring framstår 

emellertid som oklart. Detta grundar sig i det faktum att det inte är helt enkelt att avgöra 

vad som är ett culpöst orsakande av ett visst tillstånd. Det kan inte i sig självt anses 

klandervärt att berusa sig, utan man måste alltid ställa culpaprövningen i relation till det 

orsakade tillståndet och i vilken utsträckning som berusningen är ett otillåtet risktagande 

just i relation till den typen av följder. 

 

Jag har vidare analyserat eventuella konsekvenserna av undantagsregeln från det 

tillräknelighetskrav som PLU:s föreslår ska införas. Av intresse är främst hur 1 kap. 2 § 

påverkas om PLU:s förslag blir realitet. Även i denna del är en central fråga vad som 

ska anses som en självförvållad respektive icke självförvållad sinnesförvirring.  

 

Jag har även uppmärksammat det faktum att den självförvållat berusade inte kommer att 

kunna bli föremål för särskilda skyddsåtgärder. I enskilda fall kan detta få till 

konsekvens att en person som anses otillräknelig, men som åläggs straffrättsligt ansvar 

p.g.a. undantagsregeln, istället frias p.g.a. bristande uppsåt. Situationen blir då den att 

personen i fråga går fri utan några som helst sanktionsmöjligheter. Om han inte 
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undantagits från otillräknelighetsregleringen, hade det funnits möjlighet att föreskriva 

skyddsåtgärder. Resultatet kan från en synvinkel framstå som otillfredsställande då det 

förefaller som att gärningsmän i situationer som den beskrivna riskerar att så att säga 

falla mellan stolarna. Mot bakgrund av syftet med tillräknelighetsregleringen samt den 

riskbedömning som ligger till grund för åläggandet av skyddsåtgärder är min 

bedömning emellertid att ordningen i denna del framstår som godtagbar. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns en hel del oklarheter kring den straffrättsliga 

regleringen kring tillfälligt sinnesförvirrade som borde ses över – det oaktat om ett 

tillräknelighetsrekvisit införs eller ej. Detta bör beaktas i det fortsatta 

lagstiftningsarbetet kring självförvållat sinnesförvirrade. 
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