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Förord 
 

Att skriva denna uppsats har inneburit ett ständigt skiftande i åsikt om vad jag har ansett vara 

riktigt och rimligt. Den har tvingat mig att gång på gång omvärdera situationer och försöka 

förstå alla de olika sätten människor värderar skuld och ansvar på. Den har även varit upphov 

till många bra diskussioner om vilket ansvar som är befogat att kräva av en berusad människa.  

 

Jag vill först och främst tacka mina föräldrar för att de har stöttat mig under hela min 

utbildning. Det har betytt väldigt mycket för mig att ni alltid finns oavsett vad som händer. 

Men jag vill även tacka mina kära vänner i Umeå för våra drygt fyra år tillsammans, det har 

varit fantastiskt att få umgås och lära känna er. Jag har haft otroligt kul tillsammans med er 

och kommer alltid se tillbaka på studietiden med fantastiska minnen i åtanke. 
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Förkortningar 
 

BrB   Brottsbalken 
HD   Högsta domstolen 
JT   Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet 
Prop.   Regeringens proposition 
RB   Rättegångsbalken 
SOU   Statens Offentliga utredningar 
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1 Inledning 
 
”Åtalad kan hävda fylla och gå fri” 

Straffrättsprofessorerna Madeleine Leijonhufvud och Suzanne Wennberg skriver på Svenska 

dagbladets debattsida bland annat att sexualbrottslingar nu kan hävda att de var så berusade 

att de inte insåg att offret var sovande eller medvetslös under sexakten och då gå fria från 

ansvar. Bakgrunden till denna debattartikel var att Högsta domstolen (HD) i NJA 2011 s. 563 

raderade ut den tidigare praxisen om hur en uppsåtsbedömning vid självförvållat rus ska 

utföras. Efter det fallet kom ytterligare två rättsfall som förstärkte den nya praxisen.  

 

”Jag var så full att jag inte kommer ihåg någonting” är en mening som många människor har 

sagt efter en fest eller en kväll på krogen. Detta är i många fall en överdrift för att ursäkta sitt 

beteende föregående kväll men det är samtidigt inte helt ovanligt att människor drabbas av 

minnesluckor eller blackouts under berusning eller drogpåverkan. Det begås även ett stort 

antal brott varje år där gärningspersonen har varit berusad eller drogpåverkad. Att den 

tilltalade eller ett vittne sedan saknar minnesbilder från den aktuella händelsen förekommer 

också under många rättegångar. Innan det nya avgörandet kunde domstolarna fingera ett 

uppsåt i de fall gärningspersonen varit alltför berusad för att minnas vad som inträffat. Att HD 

nu helt har raderat ut den tidigare metoden för att göra uppsåtsbedömningar vid självförvållat 

rus råder det inget tvivel om. Det är dessutom tämligen klart att det istället ska ske en vanlig 

uppsåtsbedömning även vid dessa så kallade rusfall. Frågan är då; hur det ska gå till?  

 

Det finns i dagsläget mycket lite forskning att tillgå, detta på grund av att förändringen för 

uppsåtsbedömning vid självförvållat rus fortfarande är så pass ny. Den doktrin som ändå har 

skapats består till största del av artiklar och debattinlägg. Bland annat straffrättsprofessorerna 

Magnus Ulväng och Petter Asp har bidragit med kortare vetenskapliga och opinionsbildande 

artiklar som belyser förändringen som skett med uppsåtsbedömningar vid självförvållad 

berusning och vilka konsekvenser förändringen har fått. Detta har dels skett i media men även 

i juridisk tidskrift och i svensk juristtidning. Likaså Madeleine Leijonhufvud och Susanne 

Wennberg har bidragit med både vetenskapliga som opinionsbildande artiklar i liknande 

forum. I dessa artiklar och skrivelser avhandlas både orsaker till förändringen och vilka 

eventuella konsekvenser förändringen kan innebära. Olika straffrättsteorier berörs i all 
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enkelhet också. Vad som dock inte har behandlats i litteraturen är att belysa eller analysera 

den nya bedömningen ur ett brottsofferperspektiv.  

 

Milla Hillarp Ratkoceri har skrivit en examensuppsats som tar sikte på förändringen och vad 

som numera är gällande rätt. Hon behandlar också vilka eventuella konsekvenser den nya 

bedömningen kan få samt framför sin uppfattning om vilken av de två tolkningarna av 1 kap 2 

§ 2 st. som är att föredra. Vad jag bidrar med ytterligare är framförallt att jag tar sikte på hur 

bedömningen ska göras och att jag belyser problematiken ur ett brottsofferperspektiv. Jag ger 

även förslag på de problem som identifieras med den nya bedömningen.  

 

1.1 Syfte 
 
Syftet är att belysa problematiken och konsekvenserna med den nya uppsåtsbedömningen 

samt diskutera olika lösningar på problematiken.  

För att uppfylla syftet har jag identifierat några frågeställningar som jag avser att besvara. 

Den första frågan är om det finns en klar och tydlig linje hur en uppsåtsbedömning vid 

självförvållat rus ska gå till? 

Den andra frågan är om den nya bedömningen kommer innebära att berusning kan användas 

som ursäkt för att undkomma ansvar för brott? 

Den sista frågan är om det finns ett tredje alternativ till lösning på problematiken som uppstår 

med uppsåtsbedömningar vid självförvållat rus? 

 

1.2 Metod 
 
Som en hjälpmetod har jag valt att analysera problematiken utifrån de två mest välkända och 

konfronterade straffrättsteorierna, den allmänpreventiva straffteorin och den nyklassicistiska. 

Att jag har valt att använda mig av två straffrättsteorier som utgångspunk är för att öka 

förståelsen för de olika sätten att resonera kring den nya uppsåtsbedömningen vid 

självförvållat rus. Det blir lättare att följa med i argumentationen om man är medveten om 

vilka grundläggande utgångspunkter som de skilda tolkningarna bygger på. Anledningen till 

att jag valt dessa två är för att de står i kontrast till varandra, men också för att det går att 

urskilja ett skifte i den svenska rättspraxisen. Den svenska rättspraxisen har de senaste åren 

tenderat att avvika från den tidigare allmänpreventiva straffteorin för att mer utgå från den 

nyklassicistiska.  
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Jag har även valt att i vissa delar av mina resonemang, göra dem med utgångspunkt i ett 

brottsofferperspektiv. Detta för att jag anser att brottsoffret ofta glöms bort i diskussioner 

angående brott och skuld. Men även för att det hitintills inte har gjorts i doktrinen och jag 

anser att det är en viktig aspekt av straffrätten som bör belysas. 

 

För att utreda om det finns en klar linje i hur HD vill att en uppsåtsbedömning vid 

självförvållat rus ska göras har jag använt mig av en självständig kritisk analys av domskälen 

i de tre domar som har legat till grund för den nya bedömningen. Jag har därefter identifierat 

de problem som kan uppstå med bedömningen och jag prövat hållbarheten i HD:s 

resonemang. Jag har försökt urskilja vilka resonemang jag anser vara hållbara och vilka 

resonemang som jag anser är bristfälliga.   

 

Jag har även använt mig av ett kritiskt granskande när jag gett förslag på alternativa lösningar, 

genom att lyfta fram både för- och nackdelar med förslagen. Syftet är att på ett nyanserat sätt 

bidra med andra sätt att lösa problemet än den lösning som HD nu har valt att använda sig av.  

 

Jag anser att det är av relevans att se hur närliggande länder med liknande rättssystem och 

moraliska värderingar har valt att lösa problematiken med uppsåtsbedömningar vid 

självförvållat rus. Detta för att hämta inspiration till eventuella lösningar till vårt eget 

rättssystem men också för att belysa hur svår fråga det handlar om och att det finns flera sätt 

att lösa problemet på. Denna metod har även lagstiftaren använt sig av när frågan om 

uppsåtsbedömning vid självförvållat rus har utvärderats.1  

Något som dock är viktigt att påpeka är att jag hämtat alla utländska källor från SOU 

1996:185. Jag har alltså inte satt mig in i hur lagarna uppkommit och vilken kritik eller debatt 

som har skett i det egna landet. Med det sagt är jag väl medveten om att dessa lösningar 

självklart kan ha kritiserats i sina hemländer. 

 

Avseende pronomen kommer jag att använda mig av hen vid de situationer en person inte är 

könsbestämd. Hen kommer med andra ord enbart användas när det inte står klart vilket 

personen i fråga har. Detta beror mycket på att det blir enklare för läsaren att följa med i 

texten. Jag kommer enbart använda mig av det neutrala begreppet gärningsperson istället för 

gärningsman.  

                                                
1 SOU 1996:185 Bilaga 2, s. 117-123. 
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1.3 Material 
 
Då uppsåtsbedömningen vid självförvållat rus inte regleras i lagtexten närmare än i 2 kap 1 § 

2 st BrB så finns inte mycket förarbeten att inhämta. Självfallet har jag tagit del av den 

proposition som ligger till grund för den nuvarande utformningen av lagtexten men på grund 

av att förändringarna i paragrafen vid de senaste tillfällena enbart har varit av redaktionell art, 

har jag även använt mig av äldre förarbeten och propositioner för att utreda vad som låg till 

grund för paragrafens ursprungliga formulering.  

 

På grund av det ovan sagda har jag valt att koncentrera mig mer på doktrin och praxis. När det 

till att börja med kommer till praxis finns det i nuläget tre stycken domar från HD som har 

slagit fast hur en uppsåtsbedömning vid självförvållat rus numera ska ske. Av dessa tre fall 

har jag framförallt koncentrerat mig på det första vägledande avgörandet då detta har varit 

grunden medan de andra två mer eller mindre bara bekräftat den nya synen på 

uppsåtsbedömning vid självförvållat rus.  

 

Jag har valt att använda mig av litteratur som inte enbart är vetenskaplig, exempelvis 

debattartiklar. Syftet med dessa har varit att de på ett bra sätt har lyft upp de olika argumenten 

som finns för och emot den nya bedömningen. Men det beror också på att det i dagsläget 

saknas utförlig forskning i ämnet. Jag har dock även använt mig av sedvanlig doktrin, vilken i 

första hand använts när det gäller att få en överblick av hur rättsläget för uppsåtsbedömningar 

vid självförvållat rus har utvecklat sig och vilka tolkningar som har förespråkats tidigare.   

 
1.4 Avgränsningar 
 

När frågan om den nya uppsåtsbedömningen vid självförvållat rus diskuteras är det nästintill 

ofrånkomligt att det uppstår moraliska frågeställningar. Jag har dock inte för avsikt att ta en 

moralisk ställning i frågan utan nöjer mig med att presentera lösningar och kritiskt granska 

problemet.  

 

Jag kommer dessutom bara kort beskriva de olika uppsåtsbedömningarna och hur en 

uppsåtsbedömning görs. Att jag ändå kort avhandlar dessa beror på att läsaren ska få en 
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uppfattning om hur en uppsåtsbedömning ska göras och vilka typer av uppsåt som blir 

aktuella, vilket kan vara bra för förståelsen av vad den nya bedömningen innebär. 

 

När det gäller rus är det viktigt att skilja på självförvållat rus och patologiskt rus. Patologiskt 

rus innebär att en person blir oerhört starkt påverkad av en mycket liten mängd alkohol. 

Personen ifråga kan omöjligt ha räknat med att få den effekten på en sådan liten mängd 

alkohol. Detta tillstånd är väldigt ovanligt och ses som en ansvarsfrihetsgrund. Jag har valt att 

inte närmare komma in på bestämmelserna kring patologiskt rus utan lämna detta därhän.  

 

En annan intressant fråga som jag inte heller har valt att behandla i uppsatsen är frågan om 

berusningens inverkan på oaktsamhetsbrott. Det kan bli aktuellt att döma en person för 

oaktsamhetsbrott i de fall som uppsåt inte går att bevisa, vilket gör att frågorna till viss del 

kan gå in i varandra. Dock har jag här valt att helt och hållet fokusera på just uppsåtsfrågorna.  

 
1.5 Disposition 
 
Uppsatsen är uppdelad i fyra delar. Första delen med kapitel ett som innehåller inledning, 

syfte, metod, material samt avgränsningar och disposition. I kapitel två behandlas de 

straffrättsteorier som kommer vara utgångspunkten i uppsatsen. Kapitel två innehåller även en 

kortare genomgång av uppsåtsbegreppet för att läsaren ska vara införstådd med de olika typer 

av uppsåt och när de kan användas. 

Den andra delen i uppsatsen består av kapitel tre som tar också sikte en historisk bakgrund till 

dels 1 kap 2 § 2 st. BrB:s utveckling men även hur svensk rätt har hanterat uppsåtsfrågan vid 

självförvållat rus, samt den debatt som under åren har funnits. Den andra delen av uppsatsen 

avslutas med en kort genomgång av hur problematiken med uppsåtsbedömningen vid 

självförvållat rus har hanterats i andra närliggande länder.  

Tredje delen av uppsatsen behandlar den nya praxisen och där sker en analys och en 

problematisering av de nya fallen och på sättet HD har gjort sin bedömning. Vidare innehåller 

den tredje delen en sammanfattning av tre som jag ser det intressanta problemen som uppstår 

med den nya tolkningen av hur uppsåt ska ske vid brott som begås under självförvållad 

berusning.  

Den sista och avslutande delen av uppsatsen avhandlar förslag på lösningar på de problem 

som presenterats i det tidigare kapitlet. Avslutningsvis kommer en sammanfattande och 
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reflekterande del om hur en uppsåtsbedömningen ska ske och vilka konsekvenser det kan 

komma att få.  

 

2 Straffteorier 
 

2.1 Den allmänpreventiva teorin 
När det gäller preventiva straffteorier handlar de som benämningen antyder om att förmå 

människor till att inte begå brott. Den allmänpreventiva straffteorin är en rättspolitisk teori 

som oftast används på lagstiftningsnivå. Med detta avses att lagstiftaren använder denna som 

en utgångspunkt när denne stiftar lagar. Tankar kring brottspreventiva straffrättsliga teorier 

har länge funnits och var till exempel anledningen till att det under medeltiden förekom 

offentliga avrättningar och att människor som begått brott kunde få stå vid skampåle.2 

Straffen skulle ha effekten att avskräcka människor från att begå nya brott. Detta är ett tydligt 

exempel på vad som benämns som omedelbar avskräckning. Den omedelbara avskräckningen 

utgår från att straffet i sig ska vara avskräckande. Det faktum att en person riskerar att stå i en 

skampåle eller utsättas för tortyr ska avskräcka människor från brott. Den andra typen av 

avskräckning är den medelbara avskräckningen som istället utgår från att det är själva hotet 

om straff och att detta kommer verkställas som avskräcker, inte straffet i sig.3 Den 

omedelbara avskräckande metoden har idag dessbättre spelat ut sin roll och anses som 

inhumana. Samtidigt som den medelbara avskräckningen, som också anses vara mer 

moralbildande, fortfarande är högst aktuell i den svenska straffrätten. Med detta sagt är det 

också viktigt att påpeka att en avskräckande effekt inte alltid behöver ha en moralbildande 

effekt. Den allmänpreventiva straffrättsteorin som den ser ut idag har enbart den medelbara 

moralbildande utgångspunkten och borta är de olika formerna av kroppsstraff som återfanns 

förr i tiden. 

 

Den moralbildande teorin bygger idag på att lagstiftningen kan agera normbildande genom att 

exempelvis införa gräns för rattfylleri vid 0,2 promille eller lagstifta om stränga påföljder för 

narkotikastraff. Detta ska ge en signal till befolkningen om att ta avstånd från specifika 

handlingar.4 Att straffa människor på olika sätt anses enligt teorin som acceptabelt om dessa 

                                                
2 Sarnecki, introduktion till kriminologi, 2004, s 360-361. 
3 Jareborg & Zila, Stockholm 2000, s 73. 
4 Sarnecki, introduktion till kriminologi, 2004, s 362-363. 
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människor har ett större eller annorlunda behov av allmänprevention.5  Problemet som kan 

uppstå är om domstolar dömer enskilda personer strängare än andra för att exemplifiera för 

resten av befolkningen att ett uppvisat beteende inte accepteras. Teorin bygger också på att 

gärningspersonen agerar rationellt och gör en avvägning om belöningen som handlingen kan 

innebära överstiger risken för straffet och vad det innebär är. En diskurs som detta medför är 

om det är meningslöst att straffa människor som ändå begår brott, så kallade 

återfallsförbrytare. För det fall att syftet med straffet att avskräcka har det uppenbarligen inte 

fungerat på dessa individer. Jareborg lyfter dock fram att även om hotet om straff inte 

fungerat på en specifik person är det fortfarande viktigt att denne bestraffas för att ha en 

avskräckande funktion på den övriga befolkningen.6  

 

2.2 Nyklassicistisk straffrättsteori 
 

Nyklassicismen är en straffrättslig teori som tog sin början på 1800-talet och inspirerades av 

upplysningstiden. Den förordade ett humanare straffrättssystem med större rättvisor och har 

med dessa utgångspunkter fortsatt att utvecklas genom åren.  

I Sverige fick den fäste i och med Brottsförebyggande rådets rapport ”Nytt straffsystem” 

(1977:7) och framförallt genom påföljdsreformen som skedde 1989, precis som HD mycket 

riktigt också påpekar i NJA 2011 s. 563.7 

De principer som anses vara de centrala och grundläggande är proportionalitetsprincipen, det 

vill säga att straffet ska stå i proportion till det brott som begåtts. Likhetsprincipen, som 

innebär att lika brott ska straffas med samma straff. Samt Legalitetsprincipen, att en handling 

ska vara kriminaliserad för att det ska utdömas ett straff. 8 

Till skillnad från den allmänpreventiva straffteorin tror inte de nyklassicistiska företrädarna 

på strängare straff och mer kriminalisering. Teorin beskrivs av Jareborg som revisionistisk 

bekämpning av straffrätten, med detta vill Jareborg framhäva att straffrätten på något sätt är 

ett necessitet. Han menar vidare att det som har gett nyklassicismen sin nya inriktning är 

insikten att straffrätten är ett ont.9  

                                                
5 Jareborg & Zila, Stockholm 2000, s 83. 
6 Jareborg, Handling och uppsåt, 1969, s. 366-367. 
7 NJA 2011 s. 563, punkten 22. 
8 Häthén, straffvetenskap och kriminalpolitik, s. 61-62. 
9 Jareborg 1980, s. 44. 
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Nyklassicismen bygger på att straff ska utmätas efter hur klandervärt brottet är och teorin 

präglas av ett starkt rättvisetänkande.10 Detta leder också till att det finns en klar 

vedergällningstanke inom teorin. Straffet ska avspegla handlingen och gärningspersonen ska 

få det straff hen förtjänar, vilket är en retributiv inställning till straffrätten, som i sin tur leder 

till att nyklassicismen ibland även betecknas som retributiv straffteori.  

 

2.2.1 Konformitetsprincipen  
Konformitetsprincipen är enligt Jareborg först och främst en rättspolitisk princip, vilket 

innebär att den i första hand inte används av domstolar utan på en lagstiftande nivå.11 Men 

Jareborg menar också att konformitetsprincipen är av etisk karaktär. Enligt Jareborg präglas 

den svenska rätten fortfarande av det tidigare brottskriteriet om ansvarsförmåga. Detta beror 

på att människan vill se sig själv som en människa, ett subjekt, och inte som ett objekt.12 Men 

principen går även att förenklat förklara som att en person inte bör anses ansvarig för ett brott, 

om hen inte kunde rätta sig efter lagen.13 Att en person inte kan rätta sig efter lagen, kan bland 

annat innebära att denna har varit oförmögen att kontrollera sina handlingar. Personens 

handlingar är med andra ord ofrivilliga. Detta kan ske antingen om personen är medvetslös, 

går i sömnen eller som nu är aktuellt är gravt berusad. Detta gäller även psykiskt sjuka 

personer eller människor som har drabbats av en psykos eller ett psykosliknande tillstånd.14 

Förekommer något av dessa förhållanden kan, enligt konformitetsprincipen, inte personen 

ansvara för sina handlingar och hen är då inte heller skyldig, hen saknar alltså skuld. Jareborg 

menar att strafflagen är skapad och anpassad efter människor med vad han kallar normal 

kapacitet.15 Att exempelvis straffa en förståndshandikappad människa som inte inser 

konsekvenserna av sina handlingar blir då meningslöst. För att en gärningsperson ska anses 

vara skyldig måste personen inse (med andra ord ha uppsåt) att det denne gör är fel och en 

människa som inte kan kontrollera sina handlingar på ett eller annat sätt saknar denna insikt 

och saknar också skuld för den aktuella handlingen. Som jag tidigare nämnt finns det olika 

anledningar till varför människor skulle sakna förmåga att rätta sig efter lagen, men de 

människor som har förmåga kan ändå sakna tillfälle att göra det. Detta beror allt som oftast på 

                                                
10 Leijonhufvud, Wennberg, Straffansvar, s. 21. 
11 Jareborg, Allmän kriminalrätt, 2001, s. 303 samt Jareborg, Handling och uppsåt, 1969, s. 360-361. 
12 Jareborg, Handling och uppsåt, 1969, s 370. 
13 Jareborg, Allmän kriminalrätt, 2001, s. 303. 
14 SOU 1996:185, s. 50. 
15 Jareborg, Allmän kriminalrätt, 2001, s. 303. 
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att personen saknar den kunskap som krävs för att rätta sig efter lagen. Detta kan bero på att 

de inte känner till lagen men framförallt handlar det om så kallad villfarelse.16  

Inom konformitetsprincipen ser man lite schabloniserat inte människor som rationella 

individer. Att begå brott behöver inte alltid vara ett val en människa gör utan det kan bero på 

dels på utomstående omständigheter men även på att en människa inte kan kontrollera sitt 

handlande eller fatta rationella beslut.  

Konformitetsprincipen är i stort inte förhandlingsbar utan den bygger på ställningstaganden 

som man inte frångår, men det finns tre situationer när det kan ske undantag. Den ena är när 

det kommer till gärningspersoner som lider av en psykisk sjukdom. Vid den typen av 

brottslighet anses inte heller gärningspersonen som skyldig och ska således inte straffas för 

brottet.17 Där framgår bland annat att en gärningsperson inte får dömas till fängelse om denne 

saknat insikt om sitt handlande på grund av psykisk sjukdom och att rätten helt kan fria 

personen från påföljd om de utifrån förutsättningarna anser det lämpligt. Detta är ett väldigt 

tydligt exempel på hur konformitetsprincipen har haft en inverkan på svensk straffrätt.  

Ett annat skäl till att frångå konformitetsprincipen är om det föreligger straffrättsvillfarelse. 

Detta tydliggörs i BrB 24 kap 9 §, vilken stadgar att straffrättsvillfarelse är en 

ansvarsfrihetsgrund och att en person ska undgå ansvar för brott om det är ursäktligt att denne 

inte visste om vad lagen stadgade eller om det förekommit ett fel vid kungörandet.  

Den tredje möjligheten att frångå konformitetsprincipen har fram till NJA 2011 s. 563 varit 

för berusade människor. Innan rättsfallet frångick man det krav på uppsåt som krävs för att en 

person enligt konformitetsprincipen ska anses ha skuld till ett brott. Detta undantag har i och 

med NJA 2011 s. 563 försvunnit.  

 

2.3 Brottsofferperspektiv 
 

Att analysera frågor och problem utifrån ett brottsofferperspektiv innebär för mig att se till 

vad som är det bästa utifrån brottsoffret. Perspektivet, som jag kommer använda det tar inte 

hänsyn till exempelvis rättssäkerhet eller vad som är den mest effektiva påföljden för att 

gärningspersonen inte ska återfalla i brottslighet, utan utgår endast utifrån vad som är bäst 

utifrån brottsoffrets perspektiv.  

Vad ett brottsoffer behöver från rättsprocessen är självklart olika för alla människor och alla 

hanterar traumatiska händelser på sitt eget sätt. Trots detta finns det vissa teorier kring vad 

                                                
16 SOU 1996:185, s. 50. 
17 BrB 30 kap 6 §. 



15 
 

som underlättar bearbetningsprocessen för dem som blivit utsatta för brott. Jag har valt att 

utgå från Jan van Dijks teorier kring brottsofferperspektiv och viktimisering.18 Dels bygger 

detta på att det är viktigt att ett en person som blivit utsatt för ett brott inte viktimiseras och 

görs till ett offer. Att samhället sätter en stämpel om att den personen är ett offer, det är 

nämligen inte alla som har blivit utsatta för ett brott som ser sig själva som offer.19 

Framförallt bygger denna teori på att det är viktigt för offren inte just att den skyldige får ett 

långt fängelsestraff och att denne ska lida lika mycket som brottsoffret själv har lidit. De 

flesta brottsoffren är i själva verket ofta benägna att förlåta gärningsmännen. Vad som dock är 

viktigt är att de skyldiga får ett straff och att brottsoffren själva får vara en del i rättsprocessen 

och får sin röst hörd.20 Att få sin röst hörd i rättsprocessen innebär i regel att brottsoffret 

känner att hen har blivit tagen på allvar och att det är viktigt att någon lyssnar och inte 

ifrågasätter det brottsoffret har att säga. 

 

2.4 Uppsåtsbegreppet 
 

För att förstå vilken skillnad den nya bedömningen från HD innebär måste man vara insatt i 

uppsåtsbegreppet och på vilket sätt detta kan bedömas.  

Lagstiftningen gör ingen skillnad på olika typer av uppsåt utan det som stadgas enligt 2 kap 1 

§ 1 st. BrB är att en gärning ska anses som brott enbart om den begås uppsåtligen. Vilken typ 

av uppsåt som krävs tar inte lagen närmare ställning till.  

När en uppsåtsbedömning ska göras utgår man till att börja med om gärningspersonen varit 

vid medvetande eller inte. En person som inte är vid medvetande kan inte heller ha uppsåt.21  

När det sedan kommer till att göra en uppsåtsbedömning finns det olika aspekter som brukar 

tas i beaktande. En av de vanligaste är själva angreppssättet.22 Även HD hänvisar till just detta 

i NJA 2011 s. 563.23 En annan detalj som kan vara av betydelse är exempelvis om 

gärningspersonen har uttalat hotelser eller uttryckt en vilja att fullfölja brottet i fråga.24  

Om det finns ett underliggande motiv kan även det spela en roll i uppsåtsbedömningen. 

Exempelvis om det har funnits svartsjuka eller pengar att tjäna på att fullfölja brottet. Med 

andra ord kan de bakomliggande omständigheterna tala för eller emot uppsåt.  

                                                
18 Jan Van Dijk, International Review of Victimology. 2009, Vol. 16, pp. 1–33. 
19 Jan Van Dijk,  International Review of Victimology. 2009, Vol. 16, pp. 8-9, 24-25. 
20 Jan Van Dijk,  International Review of Victimology. 2009, Vol. 16, pp. 21-24. 
21 Se Berggren m.fl., Brottsbalken (1 jan. 2012, Zeteo), kommentaren till 1 kap. 2 §. 
22 Jareborg, supplement till allmän kriminalrätt, kapitel fem sid 4. 
23 Punkt 13. 
24 se exempelvis NJA 1998 s. 86. Där gärningsmannen uttalade att han skulle ta livet av målsäganden. 
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HD belyser även både i NJA 2011 s. 563 och NJA 2012 s. 45 att gärningspersonens 

handlingar efter händelsen kan vara en indikation på huruvida denne har haft uppsåt till brott 

eller inte.  

 

Tidigare har det i doktrin talats om tre olika uppsåtformer: direkt, indirekt och eventuellt 

uppsåt.25 Men från och med 2004 har nu ett nytt uppsåtsbegrepp börjat brukas. Det var i den 

så kallade HIV-domen NJA 2004 s. 176 som HD etablerade begreppen insiktsuppsåt och 

likgiltighetsuppsåt. Till detta tillades sedan även avsiktsuppsåtet.  

Till att börja med finns någonting som benämns som avsiktsuppsåtet vilket kanske är det mest 

begripliga uppsåtsformen. Den vad som tidigare kallades för direkt uppsåtet. Det beskrivs 

som när gärningspersonen ser följden som ett syfte, eller som ett genomgångsled till ett annat 

syfte. Gärningspersonen agerar alltså med ett visst syfte, exempelvis skjuter en person i 

huvudet med syfte att denne ska avlida.  

 

Insiktsuppsåtet är tämligen mer komplicerat och går ut på att gärningsmannen inte har ett klart 

syfte med sitt handlande men att hen dock inte hyser några tvivel om att påföljden kommer 

inträffa som en konsekvens av handlingen. Gärningspersonen handlar då alltså inte som vid 

avsiktsuppsåt med ett specifikt syfte. Dock är gärningspersonen fullt medveten om följderna 

eller åtminstone inser att följderna är praktiskt taget oundvikliga.  

 

Likgiltighetsuppsåt är det sista uppsåtsbegreppet och precis som uttrycket antyder avser det de 

fall där gärningspersonen är likgiltig inför konsekvenserna av sitt handlande. Vad det innebär 

är att hen ska veta om vad konsekvenserna av sitt handlande riskerar att orsaka och ställa sig 

likgiltig inför detta. Likgiltighetsuppsåtet fick fäste i den svenska straffrätten i och med NJA 

2004 s 176, det så kallade HIV målet. I målet klargör HD bland annat att ”Det avgörande är 

således att förverkligandet av effekten eller förekomsten av omständigheten, vid 

gärningstillfället inte utgjorde ett för gärningsmannen relevant skäl för att avstå från 

gärningen.”. Vidare menar HD att redan vid den omständigheten att det förelåg en risk för 

förverkligandet av handlingen medför ett visst mått av likgiltighet. Det är dock viktigt att 

framhäva här det som HD förklarar i både NJA 2004 s. 176 och NJA 2011 s. 563,26 nämligen 

att det inte räcker med att gärningspersonen utför en handling med insikten av vad den kan 

innebära, gärningspersonen måste ha kalkylerat med gärningens effekt och sedan ställt sig 

                                                
25 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, 2010, 310 ff. 
26 NJA 2004 s. 176 sidan 188 och NJA 2011 s. 563 punkt 10. 
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likgiltig inför denna. Det beskrivs också i doktrinen som att följden eller konsekvensen av 

handlandet inte innebär ett skäl för gärningspersonen att avstå från handlingen.27  

 

3 Allmän bakgrund och begrepp 
 
 

3.1 Rusbestämmelsens utveckling 
 

3.1.1 Lagstiftning 
Till att börja med vill jag förklara att jag inte har för avsikt att avhandla historiken kring 

strafflagens 5 kap 5 § som tog sikte på ansvarsfrihetsgrunder. Denna stadgar förvisso att 

ofrivillig berusning är en ansvarsfrihetsgrund och att en självförvållad berusning inte är det. 

Dock anser jag att denna paragraf är en föregångare till 24 kapitlet brottsbalken och till 

bestämmelsen om fängelseförbud för psykiskt störda lagöverträdare. Detta på grund av att SL 

5 kap 5 § tog sikte på människor som inte kunde anses som tillräkneliga och på den grunden 

inte kunde straffas för sina handlingar.  

När det kommer till hur rätten ska bedöma en persons uppsåt när denne varit berusad finns det 

en lagbestämmelse som tar sikte på detta. Brottsbalken 1 kap 2 § 2 st stadgar att;  

”Har en gärning begåtts under självförvållat rus eller var gärningsmannen på annat vis 

genom eget vållande tillfälligt från sina sinnens bruk, skall detta inte föranleda att gärningen 

inte anses som brott. ”  

Paragrafens nuvarande lydelse tillkom genom SFS 1994:458. Bestämmelsen härstammar 

ursprungligen från så långt tillbaka i tiden som 1733 och den kungliga förordningen emot 

svalg och dryckenskap, där det i fjärde punkten stadgades ”Begår någon uti fylleri 

missgärning, den samma skall dess dryckenskap ej till ursäkt eller befrielse lända, utan bör 

han särskilt för dryckenskap, och särskilt för det andra brottet plikta.”28 Lydelsen gjordes 

sedan om till införandet av 1841 års förordning mot fylleri och dryckenskap (SFS 1841:58).  

Där det i tredje paragrafen stadgas att;  

”Begår någon brott i fylleri, hvarhelst det ock ske, må hans tillstånd ej lända honom till 

ursäkt, utan skall han jemte ansvar (efter denna förordning,) vara underkastad alla de 

påföljder, som lag och författningar i hvarje fall föreskifva; (dock att böter för fylleri icke ega 

rum för den, som för annat brott gjort sig till högsta kroppsplikt skyldig.)” 

                                                
27 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, 2010, sid 322. 
28 Strahl, Svensk juristtidning 1965, sid 370-371. 
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Denna lydelse gällde ända fram till införandet av BrB 1965 då den upphörde genom BrB:s 

promulgationslag.29  

Vad som dock förändrades i och med införandet av strafflagen 1865 var att principen om 

tillräknelighet fick en allt mer central roll i lagstiftningen.30 Bland annat framgår det av 

lagkommitténs uttalande att berusning är en ansvarsfrihetsgrund, eller att gärningen ska vara 

strafflös som de väljer att benämna det, förutsatt att berusningen inte varit självförvållad. Det 

framgår även där att om en person däremot berusar sig och begår ett brott ska denne inte 

anses som otillräknelig.31  

Huruvida självförvållad berusning skulle ha en inverkan på hur ett brott bedömdes togs även 

upp i strafflagsberedningen.32 Där framförs åsikten att situationen ska behandlas på samma 

sätt som det lagstiftades om i 1841 års förordning emot fylleri och dryckenskap. Lagstiftaren 

menade att denna bestämmelse fortfarande var gällande.33 Vilket skulle innebära att 

berusningen inte skulle ”lända” honom till ursäkt. Huruvida detta innebar att uppsåtet skulle 

fingeras eller inte finns det, som jag ser det, tveksamheter om. Dock framstår det utifrån 

andemeningen av den ursprungliga bestämmelsen att så är fallet.  

Någon som inte är benägen att dra dessa slutsatser är dock departementschefen i 

propositionen till ändring av strafflagen från 1945. Han menar att berusning enbart ska ses 

som att den inte medför straffrihet, längre än så menar han är svårt att tolka bestämmelsen och 

anser att det är något som får avgöras genom rättspraxis.34  

 

Frågan togs återigen upp av straffrättskommittén i deras förslag till brottsbalken i SOU 

1953:14. Här föreslår utredningen att de vill lagfästa den redan gällande principen om att det 

krävs uppsåt för straffbarhet, men i och med detta blir situationen om uppsåt vid självförvållat 

rus aktuell. Lagstiftaren belyser bland annat att det vid högre grad av berusning ibland kan 

uteslutas uppsåt då berusningen gör att ”gärningspersonens kroppsrörelser sker automatiskt 

eller instinktivt utan något medvetet beslut eller någon viljeakt”. Lagstiftaren menar dock att 

det även i dessa fall kan komma att bli aktuellt med att döma för uppsåtligt brott då 

”gärningen i yttre måtto framträder såsom ett uppsåtligt brott”.35  Vidare anger lagstiftaren 

som exempel att en person som under jakt misstar en människa för ett djur och därför skjuter 

                                                
29 Strahl, Svensk juristtidning 1965, sid 371. 
30 SOU 1989:185 bilaga II, s. 109. 
31 SOU 1989:185 bilaga II, s. 109. 
32 SOU 1942:59. 
33 SOU 1989:185 bilaga II, s. 112. 
34 Prop 1945:207, s. 84. 
35 SOU 1953:14, s. 382. 
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personen ifråga kan hävda villfarelse. Om däremot villfarelsen, alltså att det var en människa 

istället för ett djur, beror på höggradig berusning är det inte längre troligt att en sådan 

invändning blir tillämplig. Likaså menar lagstiftaren att i och med att många våldsbrott sker 

under berusat tillstånd och på grund av villfarelse, får gärningspersonen ta sitt ansvar i det fall 

han begår ett brott under självförvållad berusning. Samtidigt påpekar lagstiftaren att om 

handlandet trots att gärningspersonen är berusad är att anse som atypiskt kan det finnas 

möjlighet att invända med villfarelse trotts berusningen. 36 Det framgår även att rus som beror 

på exempelvis nedsövning eller med andra ämnen såsom sömnmedel eller liknande, där syftet 

inte har varit berusningen, finns det fortfarande utrymme för att använda sig av straffrihet. 

Detta gäller självklart även vid patologiskt rus. Det klargörs också på ett tydligt sätt att ett 

avsteg från uppsåtskravet inte kan ske när det gäller så kallat kvalificerat uppsåt, har en sådan 

gärning skett under berusat tillstånd finns det ingen möjlighet att varken frångå kravet på 

uppsåt eller fingera desamma.37  

Avslutningsvis förklarar lagstiftaren att någon egentlig lagändring från den tidigare gällande 

lagen från 1841 inte är aktuell, utan införandet av 22 kap 2 § BrB ska enbart ses som en 

modifiering av den tidigare gällande lagen.38 Straffrättskommitténs ursprungliga tanke var 

dock att ha en paragraf i 22 kapitlet som stadgade; ” Begår någon straffbelagd gärning under 

självförvållat rus, vare hans tillstånd ej hinder mot att tillämpa det straff som eljest är stadgat 

för gärningen.”  

När brottsbalken tillslut lades fram hade paragrafen ifråga förflyttats till sin nuvarande 

position under 1 kap 2 §, den hade också omformulerats en aning.  

Det färdiga resultatet presenterades i propositionen 1962:10 A-C och den nya formuleringen, 

som återfanns i den nya brottsbalkens 1 kap 2 § 2 stycke blev istället; ”Har gärningen begåtts 

under självförvållat rus eller var gärningsmannen eljest genom eget vållande tillfälligt från 

sina sinnens bruk, må därav icke föranledas att gärningen ej anses som brott.”  

I förarbetet tydliggör lagrådet att tanken inte är att förändra den då rådande praxisen inom 

svensk rätt. Denna innebar att, om gärningspersonen självförvållat berusat sig fritar detta 

honom inte från ansvar för brott. Gärningspersonens tillstånd ska inte ”utgöra hinder mot att 

tillämpa det straff som eljest är stadgat för gärningen.”39 

Vad som dock är intressant är att lagrådet också skriver att det inte gäller vanliga regler för 

uppsåt och oaktsamhet när det kommer till gärningar som begås under självförvållat rus, när 
                                                
36 SOU 1953:14, s. 382. 
37 SOU 1953:14, s. 383. 
38 SOU 1953:14, s. 386-387. 
39 Prop. 1962:10, B 58. 
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det kommer till straffbarhet. Vilket ytterligare förtydligas genom att förklara att den tidigare 

bestämmelsen för straffrihet som återfanns i Strafflagen från 1864 5 kap 5 § är modifierad till 

den nya 1 kap 2 § 2 st.  

 

Även den så kallade fängelsestraffkommittén avhandlade brott som har begåtts under 

självförvållat rus.40 Detta skedde i skenet av NJA 1973 s 590, vilket var grunden till att 

domstolar började efterge uppsåtskravet vid självförvållat rus. Fängelsestraffkommittén 

opponerade sig stark emot den tolkningen som HD gjort i det aktuella rättsfallet. Kommittén 

ansåg att det var orimligt att efterge kravet på uppsåt och att det skulle få orimliga 

konsekvenser.41 I sin argumentation hänvisar kommittén till Ivar Strahls text från 1965 och 

menar att den nya tolkningen inte kan upprätthållas och att den helt saknar kriminalpolitiskt 

syfte.  

Sin nuvarande lydelse fick 1 kap 2 § 2 st. i och med lagändringen SFS 1994:485 som 

föregicks av prop. 1993/94:130. Det ska dock sägas att den ändringen enbart är av 

skrivteknisk natur och att lagstiftarens avsikt aldrig var att ändra den redan gällande 

ordningen. Vad som dock klargjordes i propositionen är att 1 kap 2 § 2 st. även gäller inom 

specialstraffrätten och inte enbart vid de brott som är upptagna i brottsbalken.42 Det framgår 

att även om ingen ändring sker ska frågan bli föremål för fortsatta överväganden.43 Detta 

framkom i SOU 1996:185 där det föreslogs en ny lydelse till 1 kap 2 § 2st. SOU:n tar i 

inledningsskedet upp den bakomliggande orsaken till förslaget, där uppges att den nuvarande 

lagregeln är något otydlig och att det har varit debatt kring hur den ska tolkas. Samtidigt är det 

från utredningens sida viktigt att framföra att det inte är meningen att personer ska gå fria från 

ansvar på grund av berusning.44 Vidare slår utredarna fast vad de anser är gällande praxis och 

hur tolkningen av 1 kap 2 § 2 st. ska ske. De är av den åsikten att det är ett hypotetiskt prov 

som ska vara vägledande för bedömning, det vill säga vad hade gärningspersonen varit 

medveten om, om hen hade varit nykter. Detta förutsätter självklart också att det är ruset som 

gör att medvetandet frånfaller. Denna slutsats går enligt utredarna inte att dra enbart baserat 

på NJA 1973 s. 590 då detta rättsfall inte tar ställning till om uppsåtet kan efterges eller om 

det är ett hypotetiskt prov som ska ske.45Dock framhäver man vid flera tillfällen i utredningen 

att rättsläget är oklart, men att det är deras åsikt att det hypotetiska provet bör anses vara 
                                                
40 SOU 1988:7, s. 150-153. 
41 SOU 1988:7, s. 152. 
42 Prop. 1993/94:130, s 20-22. 
43 Prop. 1993/94:130, s 48. 
44 SOU 1996:185, s. 147-148. 
45 SOU 1996:185, s. 153. 
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praxis. Det fanns enligt utredarna ett behov av att klarlägga hur det subjektiva rekvisitet skall 

tillämpas i fall där gärningspersonen var berusad och de gör även en ansatts mot detta. De 

hade till uppgift att hitta en tillfredsställande lösning utifrån både en kriminalpolitiskt och en 

straffteoretisk synvinkel.46 I utredningen övervägs en del olika modeller för att lösa 

problematiken på, bland annat den tyska modellen med ett specifikt rusbrott. Sedan övervägs 

även olika former av eftergift av uppsåt, med och utan orsakssamband och likaså olika former 

av hypotetiskt prov. Utredningen kommer slutligen fram till att, den gällande regleringen med 

ett hypotetiskt prov, är den mest tillfredsställande lösningen. Dock anser utredningen att det är 

viktigt att tillägga, att det ska finnas ett klart orsakssamband mellan berusningen och den 

bristande subjektiva täckningen.47 Lagförslaget gick dessvärre aldrig igenom och 

lagparagrafen har fortsatt att ha den utformning som den fick redan 1994.  

 

3.1.2 Sammanfattning 
 

Skillnaden från den ursprungliga paragrafen är att den talade om personens ”tillstånd” och 

inte självförvållat rus. Det framstår med den lydelsen att det rymmer sig något mer än enbart 

självförvållat rus i uttrycket ”tillstånd”. Men det är viktigt att man här sätter uttrycket i sin 

rätta kontext. Det är enligt min mening på det sättet att uttrycket ”tillstånd” innebär berusning 

på grund av att det står i just förordningen emot fylleri och dryckenskap. Det blir även ganska 

klart om man ser till att det gäller brott som begås i fylleri. Vad som sedan kan ifrågasättas är 

huruvida formuleringen ”ska detta inte föranleda att gärningen inte anses som brott” har 

samma innebörd som ”må hans tillstånd ej lända honom till ursäkt, utan skall han jemte 

ansvar (efter denna förordning,) vara underkastad alla de påföljder, som lag och 

författningar i hvarje fall föreskifva”. Jag skulle vilja påstå att det faktiskt gör det. Att någon 

inte ska bli ursäktad och ska underkasta sig alla påföljder anser jag innebär samma sak som att 

det inte föranleda att gärningen inte ska anses som brott. Ska en gärning anses som brott 

innebär det att gärningspersonen inte är ursäktad sitt tillstånd och ska således ta ansvar för 

sina handlingar och underkasta sig påföljderna.  

 
3.1.3 Doktrin 
 
Det har sedan införandet av en bestämmelse för hur brott som begås under självförvållat rus 

ska hanteras, kritiserats och diskuterats flitigt i doktrinen hur den ska tolkas och vilka 
                                                
46 SOU 1996:185, s. 161. 
47 SOU 1996:185, s. 165-169. 
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konsekvenser det kommer att få. Hur rättsläget såg ut innan införandet av 1841 års förordning 

föreligger det också vissa tveksamheter kring. Medan Folke Wetter menade att straffansvar på 

grund av onykterhet eller annan form av rus visserligen infördes 1733 i och med lagen så hade 

rättsläget varit detsamma redan tidigare.48 Professor Stig Jägerskiöld var dock av en annan 

uppfattning och menade att så inte alls var fallet.49 Enligt Jägerskiöld ansågs självförvållad 

berusning vara en förmildrande omständighet och domstolarna valde att inte döma ut fullt 

straffansvar för de som begått en gärning under berusning, detta ska enligt Jägerskiöld varit 

den samtida synen åtminstone fram till 1733 då förordningen om svalg och dryckenskap 

infördes.  

Det har dock sedan införandet av bestämmelser som reglerar ansvar vid självförvållad 

berusning funnits olika sätt att tolka innebörden av dessa bestämmelser, detta har lett till två 

olika skolor eller tolkningssätt. I den ena skolan, anförd av Ivar Strahl, förespråkas en 

tolkning som innebär att paragrafens enda bidrag är att klargöra att den självförvållade 

berusningen inte är att anse som en ansvarsfrihetsgrund.50 Strahl framför detta i bland annat 

texten Straffansvar vid rus i svensk juristtidning från 1965. Denna text har det flitigt refererats 

till och den har legat till grund för mycket av den doktrin som finns idag.51  Detta resonemang 

kan ses som en förlängning av Jägerskiölds argumentation som innebar att det innan varit en 

förmildrande omständighet och att lagen därför ska tolkas som att så inte längre är fallet. 

Strahl utvecklar sitt resonemang genom att belysa den historiska aspekten och framförallt 

förarbetet till strafflagen. Där straffrättskommittén var av uppfattningen att självförvållat rus 

skulle ses i ljuset av Strafflagen 5 kap 5 § som stadgade att oavsiktlig berusning var en 

ansvarsfrihetsgrund. Med straffrättskommitténs uppfattning blev det naturligt att 

bestämmelsen om självförvållat rus tolkas som att den självförvållade berusningen inte ska 

anses vara en ansvarsfrihetsgrund.  

Att efterge kravet på uppsåt, eller att fingera ett uppsåt fanns det enligt Strahl inte fog för.52 

Strahl hänvisar till Hagströmer som även han var av uppfattningen att det inte gick att fingera 

uppsåt om det saknades hos en berusad person.53 Detta på grund av på att det inte var 

nödvändigt då Hagströmer ansåg att det gick att göra en vanlig uppsåtsbedömning. Vidare 

menar Strahl att inför införandet av BrB togs allt för stor hänsyn till Wetters idéer, som jag 

                                                
48 Wetter, Uppsala Universitets årsskrift 1929, s. 16.  
49 Jägerskiöld, Svensk juristtidning 1965, sid 305-313, Straffansvar vid rus, En rättshistorisk studie, s. 306 
50 Strahl, Svensk juristtidning 1965, sid 369-398 
51 Bland annat har det skett referenser i NJA 2011 s. 563, Men även i Ullväng och Asp:s artikel Åter till Strahl 
och deras debattinlägg i svensk juristtidnings En diskussion om den s.k. rusdomen NJA 2011 s. 563 från 2012. 
52 Strahl, Svensk juristtidning 1965, sid 373. 
53 Strahl, Svensk juristtidning 1965, sid 373-374. 
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återkommer till, och att allt för smycket tolkades in i 1 kap 2 § 2 st. Strahl menar att 

lagstiftarna allt för lättvindigt godtog Wetters resonemang utan att kritiskt undersöka dessa.54 

Strahl ger också exempel på situationer där han menar att det är orimligt att använda sig av 

fingerat uppsåt eller att efterge uppsåtet på grund av berusning. Ett exempel är om någon på 

en skjutbana, skjuter mot en tavla varpå en person springer emellan och dödas. Detta är enligt 

Strahl ett klart misstag och kan inte ses som uppsåtligt över huvudtaget, men det skulle 

resultera i att en berusad person döms för brottet medan en nykter person inte gör det, detta 

trots att berusningen inte hade med dödandet att göra.55 Ett annat exempel är om en person 

går bärsärkagång hemma hos grannen och slår sönder lägenheten. Hade personen varit nykter 

hade denne kunnat komma med invändningen att han trodde att det var sitt eget hem, där han 

således får ta sönder saker och ting, medan en berusad person skulle fällas för ansvar för 

denna handling. Vidare menar han att gränsdragningen för hur alkoholpåverkad en person 

varit kommer att skapa problem, det är skillnad på en person som är redlös och okontrollerbar 

och en annan som enbart är salongsberusad, men det skulle få samma konsekvenser för 

uppsåtsbedömningen.  

Avsikten med 1 kap 2 § 2 st. BrB var från början att personen var från sina sinnens fulla bruk, 

men att sedan berusning likställdes med detta beror enligt Strahl på att 5 kap 5 § SL skulle 

inkorporeras i paragrafen. Bestämmelsen om rus hade dock den helt motsatta funktionen i 5 

kap 5 § SL, som avsåg ansvarsfrihet och inte reglerade när en person ska anses ansvarig. 

Strahl är av uppfattningen att 5 kap 5 § SL var utformad som en ansvarfrihetsgrundande 

paragraf, gör att bestämmelsen om självförvållad berusning omöjligt kan tolkas på något 

annat sätt än att det den ger uttryck för att självförvållad berusning inte ska anses vara en 

ansvarsfrihetsgrund..56 Strahl vill dessutom stark ifrågasätta Wetters argument, att det skulle 

ha en preventiv inverkan på människor för det fall att uppsåt kunde efterges. Strahl hävdar att 

människor inte kommer att tänka till en extra gång innan de väljer att berusa sig på grund av 

att uppsåt kan efterges vid brott. Strahl gör även gällande att en sådan bedömning skulle 

drabba även personer som inte har alkoholproblem och som bara berusar sig vid enstaka 

tillfällen och menar omöjligt kan vara tanken och aldrig vara värt priset.57   

                                                
54 Strahl, Svensk juristtidning 1965, sid 382. 
55 Strahl, Svensk juristtidning 1965, sid 382-383. 
56 Strahl, Svensk juristtidning 1965, sid 383. 
57 Strahl, Svensk juristtidning 1965, sid 387. 
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Han argumenterar vidare för att det inte någonstans i förarbetet till BrB framgår att 1 kap 2 § 

2 st. ska tolkas som att det ska göras varken ett hypotetiskt prov eller att uppsåtet ska 

efterges.58  

Enligt Strahl är det också viktigt att påpeka att berusning inte på något sätt utesluter uppsåt, 

eller snarare så utesluter inte berusning att uppsåt kan bevisas. Han menar med detta att det 

trots berusning i de flesta fall är det möjligt att bevisa uppsåt när det finns ett uppsåt och att 

fingera eller efterge uppsåt är således inte nödvändigt. Strahl använder sig här av uttrycket, 

som sedan har citerats i flera sammanhang, gärningsmannen ”ser rött, men han ser”.59 Detta 

uttryck innebär att trots att gärningspersonen kanske är från sina sinnens fulla bruk och att 

berusade människor ofta blir aggressiva och våldsbenägna så innebär det inte att de helt 

förlorar kontrollen över sina handlingar.  

Likaså menar Strahl att i de fall när en gärningsperson berusat sig för att begå ett brott inte 

heller skulle klara sig undan ansvar för brott vilket vissa kritiker anser. Finns det ett uppsåt 

från början, alltså innan berusningen, räcker det också för att en person ska dömas för 

uppsåtligt brott.60 Inte heller nödvärnsinvändningen som en del motståndare till Strahls 

resonemang hävdar skulle utnyttjas i allt för stor utsträckning, anser Strahl vara ett problem. 

Det fanns och finns nämligen fortfarande i nödvärnsbestämmelsen en invändning om att 

brottet inte får vara uppenbart oförsvarligt, vilket Strahl menar på att det ofta blir då berusade 

personer ängar sig åt olika former av nödvärn.61 

Andra som delar Strahls uppfattning är bland annat Nelson som menar att det inte är möjligt 

att frångå de allmänna principer om kravet på uppsåt för att en person ska ses som ansvarig 

för ett brott.62 Nelson använder sig bland annat av vad som sedan har kallats för hattexemplet 

för att argumentera för sin åsikt. Exemplet illustreras enligt följande, om två personer har varit 

på middag på en restaurang tillsammans och sedan när de sedan ska lämna restaurangen 

förväxlar hattar, så skulle det med ett system med fingerat uppsåt eller hypotetiskt prov 

innebära att den ena som druckit alkohol blir dömd för egenmäktigt förfarande, medan den 

andre som varit nykter kan hävda villfarelse och undkomma ansvar.63 Nelsons bidrag tillkom 

efter att NJA 1973 s. 590 hade fastslagit vad som var gällande rätt. Nelsons förslag var därför 

                                                
58 Strahl, Svensk juristtidning 1965, sid 388. 
59 Strahl, Svensk juristtidning 1965, sid 391. 
60 Strahl, Svensk juristtidning 1965, sid 392. 
61 Strahl, Svensk juristtidning 1965, sid 391-392. 
62 Nelson, Ansvar utan skuld? s. 358. 
63 Nelson, Ansvar utan skuld? s. 356. 
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att den enda lösningen var att lagstiftaren tog bort 1 kap 2 § 2 st. och införde en möjlighet till 

straffrihet vid tillvällig ofrivillig sinnesförvirring.64  

På senare tid har Strahls åsikter och idéer framförallt stöttats av Petter Asp och Magnus 

Ulväng. I artikeln Åter till Strahl! – HD om straffansvar vid rus, menar de båda 

straffrättsprofessorerna att HD:s nya bedömning som tillkom vid NJA 2011 s. 563 är en 

rimlig övergång till den metod som Ivar Strahl förespråkade. De anser bland annat att det inte 

fanns mycket att invända mot HD:s argumentation för den nya bedömningen.65  

 

Den andra tolkningsmodellen, som innebär att uppsåt kan efterges, går att dela upp i två olika 

alternativa metoder beroende på hur mycket man är villig att efterge skuldkravet. Det första 

alternativet är att helt fingera uppsåtet vid självförvållat rus.66 Detta innebär att man helt 

efterger det uppsåtskrav som normalt krävs för att straffas för brott. Den självförvållande 

berusningen gör då att ett uppsåt vid brott presumeras, man ser det som att gärningspersonen 

genom berusningen har försatt sig i en situation där han får ”skylla sig själv” om hen begår ett 

brott. Denna metod är framförallt effektiv ur ett straffpolitiskt synsätt, då den innebär enorma 

bevislättnader för åklagaren.67 Dock går det att starkt ifrågasätta denna modell utifrån ett 

rättssäkerhetsperspektiv då den helt bortser från konformitetsprincipen. Detta alternativ har 

inte heller många förespråkare i doktrinen även om det går att argumentera för att den har 

använts i domstolar.  

 

Det andra alternativet vars grundare är Folke Wetter resonerar istället på så sätt att det sker ett 

hypotetiskt prov på vad gärningspersonen hade uppfattat eller hur denne hade agerat i fall att 

hen varit nykter.68 Han formulerade det som att ”det subjektiva rekvisitet bedömdes på 

grundval av de psykiska och fysiska resurser, varöver gärningsmannen skulle förfogat, 

därelst han varit nykter.”69 Wetter grundade detta bland annat på att lagstiftningen från 1841 

där han menade att det framgick att undermeningen med bestämmelsen var att 

gärningsmannens uppsåt skulle bedömas utefter att han varit nykter.70 Han hävdade också att 

hans egen tes styrktes av praxis, där det gick att utläsa att gärningspersoner blivit dömda för 

                                                
64 Nelson, Ansvar utan skuld? s. 359. 
65 Asp, Ulväng, Åter till Strahl, s. 4. 
66 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, 2010, s. 380-381. 
67 SOU 1996:185, s. 165-166. 
68 Wetter, straffansvar vid rus, 1929. 
69 Forhandlingarna paa det fjortende nordiske Juristmøde, 1928, s.231. 
70 Forhandlingarna paa det fjortende nordiske Juristmøde, 1928, s.232-233. 
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uppsåtliga brott trots att den kraftiga berusningen omöjliggjort verkligt uppsåt.71 Syftet med 

att göra ett hypotetiskt prov och på så sätt efterge kravet på uppsåt, var att stävja gärningens 

typiska samhällsfarlighet. Wetter menade också att detta var den enda lösningen som kunde 

både ha en folkuppfostrande innebörd genom preventiv verkan på alkoholkonsumtion samt att 

ha en allmänpreventiv effekt för själva brottet.72 Vidare argumenterade Wetter för att det var 

bättre med en lösning som inte begränsade den individuella friheten, som han menade att en 

fylleribestämmelse skulle göra, men som ändå bidrog till att människor var försiktigare med 

sin alkoholförtäring. Han ställde sig även mot att fingera uppsåt eller oaktsamhet för den 

delen, då detta enligt honom skulle innebära en ”större stränghet” mot en berusad gentemot 

vad som fanns mot en nykter person.73 Modellen som Wetter förespråkade byggde som sagt 

på ett hypotetiskt utvidgad uppsåt. När bedömningen skulle göras utgick man istället från den 

motivbild som fanns. Invändningar som enbart berodde på berusning, exempelvis 

hallucinationer eller andra typer av villfarelser skulle inte vara möjliga att använda på ett 

undkommande sätt. Wetter såg inte att det var ett problem med att göra den typen av 

bedömningar då de yttre omständigheterna allt som oftast gav en tillräkligt utförlig grund för 

att kunna göra en bedömning.  

 
3.1.4 Praxis 
Uppsåtsbedömning vid självförvållat rus har även tidigare berörts i praxis. Dock har det inte 

haft någon reell inverkan på varken hur 1 kap. 2 § 2 st. BrB ska tolkas eller på hur den typen 

av uppsåtsbedömningar ska ske. Av den anledningen har jag här valt att enbart behandla NJA 

1973 s. 590 då detta rättsfall utgjorde praxis och har varit vägledande fram till NJA 2011 s. 

563.  

 
 
NJA 1973 s. 590 
 
Det så kallade barnvagnsfallet tog sikte på en situation där en man som var kraftigt berusad 

tillägnade sig en barnvagn från en trappuppgång. Mannen var på väg hem och på vägen gick 

han förbi det hyreshus som han tidigare bott i. I sitt förvirrade tillstånd fick han för sig att han 

hade glömt kvar barnvagnen i huset och gick in för att hämta den. Mannen erkände de 

faktiska omständigheterna men bestred ansvar för brott då han trodde att det var hans egen 

barnvagn som han tillskaffade sig.   

                                                
71 Wetter, straffansvar vid rus, 1929. 
72 Forhandlingarna paa det fjortende nordiske Juristmøde, 1928, s.227ff.  
73 Forhandlingarna paa det fjortende nordiske Juristmøde, 1928, s.231. 
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Mannen dömdes i tings- och hovrätt för snatteri, med motiveringen att han inte kunde fritagas 

från ansvar på grund av att han vid sitt berusade tillstånd hade den felaktiga uppfattningen att 

barnvagnen tillhörde honom. Mannen överklagade till HD som gav prövningstillstånd.  

HD börjar med att konstatera att mannen i fråga tagit barnvagnen på sätt som påståtts och att 

han på grund av sin berusning var i villfarelsen att den tillhörde honom. Detta leder till att HD 

ska avgöra om stadgandet i 1 kap. 2 § 2 st. BrB medför att mannen undgår ansvar för brott.  

HD skriver vidare att det finns olika meningar hur denna lagregel ska tolkas men att de anser 

att lagstiftaren med denna regel hade för avsikt att klargöra vad som då var att anse som 

gällande rätt, nämligen att ”kravet på uppsåt och oaktsamhet skulle i viss utsträckning 

eftergivas vid självförvållat rus och liknande tillstånd.” Detta innebär att straffrihet inte skulle 

beviljas på grund av självförvållad berusning. HD påpekar dock att detta inte innebär ”att 

avsteg ska göras från kravet på uppsåt, när en viss brottstyp såsom väsentligt moment 

förutsätter särskild avsikt eller i visst avseende kvalificerat uppsåt.” HD kommer därför fram 

till att mannen inte uppfyller det kvalificerade tillägnelseuppsåt som krävs för att bli dömd för 

stöld på grund av att han var i villfarelsen att barnvagnen faktiskt tillhörde honom. Av den 

anledningen döms mannen till egenmäktigt förfarande istället för snatteri som i 

underinstanserna.  

 

Analys av rättsfallet: 

HD konstaterar här att syftet med 1 kap. 2 § 2 st. BrB var att fastslå vad de ansåg som 

gällande rätt nämligen att kravet på uppsåt kunde efterges när gärningspersonen är påverkad 

genom självförvållat rus. Problemet med detta som jag ser det är att HD inte motiverar vad de 

eventuellt har baserat denna slutsats på. Jag anser att HD hade behövt motivera varför de drar 

denna slutsats. Visserligen har riksåklagaren i det här målet gjort en utförlig redovisning och 

på ett tydligt sätt argumenterat för att paragrafen ska tolkas på det sättet som HD sedan väljer 

att göra. Där han bland annat hänvisar till ett förarbete och drar sina slutsatser utifrån detta.74 

Är detta även HD:s syn på hur problemet ska lösas? Eller kommer de fram till samma resultat 

med andra verktyg och drar de denna slutsatts på andra grunder. Resultatet av domen är 

tydligt, att det går att efterge uppsåtet när gärningspersonen är berusad, men det som saknas 

för att klargöra hur lagregeln även ska tolkas i framtiden.  

                                                
74 SOU 1953:14 s. 380-387. 
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3.2 Utländsk rätt 
 
Danmark: Straffeloven 16 § 1 st stadgar att den som försatt sig i ett tillstånd som kan 

likställas med sinnessjukdom, eller liknande på grund av alkoholkonsumtion ändå kan straffas 

om det finns omständigheter som talar för det. Detta innebär att personer som är berusade inte 

kan bli straffria på grund av att de anses vara i ett sådant tillstånd som kan likställas med en 

sinnessjuk eller mentalt sjuk person. I övrigt har dansk rätt en liknande lösning som vi i 

Sverige. Uppsåtskravet gäller fortfarande vid självförvållad berusning men har enligt praxis 

inte haft lika högt beviskrav som om ett brott begås utan att gärningspersonen är berusad. 

Frågan behandlas med andra ord på samma sätt som de svenska domstolarna hanterade frågan 

fram till förändringen 2011.  

 

Finland: I den finska strafflagen, som är den finska motsvarigheten till brottsbalken, regleras 

ansvarsålder och tillräknelighet i 3 kap 4 §. I paragrafen konstateras att en gärningsperson är 

otillräknelig om denne lider av en mentalsjukdom, ett gravt förståndshandikapp eller en 

mental störning. Dock stadgas det i fjärde stycket att; ”Ett självförvållat rus eller någon 

annan tillfällig självförvållad medvetanderubbning skall inte beaktas vid bedömningen av 

tillräkneligheten om det inte finns särskilt vägande skäl för det.” Denna formulering påminner 

om den formuleringen som återfinns i svensk rätt och klargör endast att ruset inte ska påverka 

bedömningen av tillräkneligheten av personen. Paragrafen klargör dessvärre inte ytterligare 

hur en uppsåtsbedömning ska göras vid självförvållat rus utan som sagt bara att det inte går att 

undvika påföljd på grund av psykisksjukdom om personen har berusat sig till detta tillstånd.  

 

Norge: i den norska Straffeloven är det framförallt 44§ och 45 § som är intressanta. I 44 § 

stadgas att i de fall gärningspersonen är tillfälligt sinnesförvirrad eller medvetslös kan denne 

inte straffas på grund av otillräcklighet. Detta i likhet med de andra nordiska länderna, dock 

stadgar 45 § att den som försätter sig i ett sådant tillstånd genom självförvållad berusning inte 

har möjlighet att bli straffri. Vad som gör att det norska systemet skiljer sig en aning från de 

andra nordiska är att det i förarbeten och i praxis har etablerats ett synsätt som innebär att 

domstolarna ska bortse från berusningen och bedöma gärningspersonen som om denne varit 

nykter. Det ska med detta förstås att skuld kan fingeras vid uppsåtsbedömning.75 Någon 

grundligare bevisning i uppsåtsfrågan behöver inte föras utan det viktiga är hur en nykter 
                                                
75 SOU 1996:185 bilaga 2, s. 119. 
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person skulle ha uppfattat situationen. Dock går det inte att fingera såkallad kvalificerat 

uppsåt med hjälp av 45 §. Argumentationen går bland annat ut på att det skulle vara orimligt 

att en berusad person bedöms på ett mildare sätt än en nykter person.  

Norge har även från år 2000 infört ett brott för oaktsam våldtäkt som kommer att behandlas 

senare i texten.  

 

Tyskland: Om vi sneglar på hur andra länder har löst problematiken så står Tyskland ut med 

ett exempel. I Tyskland har det lagstiftats om ett särskilt så kallat rusbrott (Rauschtat). Den 

tyska lagparagrafen 323 a § StGB stadgar  

” (1) Wer sich vorsätzlich oder fahrlässig durch alkoholische Getränke oder andere 

berauschende Mittel in einen Rausch versetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 

mit Geldstrafe bestraft, wenn er in diesem Zustand eine rechtswidrige Tat begeht und 

ihretwegen nicht bestraft werden kann, weil er infolge des Rausches schuldunfähig war oder 

weil dies nicht auszuschließen ist. 

(2) Die Strafe darf nicht schwerer sein als die Strafe, die für die im Rausch begangene Tat 
angedroht ist. 

(3) Die Tat wird nur auf Antrag, mit Ermächtigung oder auf Strafverlangen verfolgt, wenn die 

Rauschtat nur auf Antrag, mit Ermächtigung oder auf Strafverlangen verfolgt werden 

könnte.” 

Den tyska regleringen innebär att om gärningspersonen inte kan dömas till brott på grund av 

att han varit berusad istället kan dömas till upp till fem års fängelse för rusbrott. Det ska dock 

klargöras att det krävs att gärningspersonen åtminstone har haft gärningsculpa för att hen ska 

kunna dömas för rusbrott. För gärningar som i vanliga fall kräver uppsåt exempelvis försök 

till mord som i två av våra fall krävs också att det går att bevisa ett så kallat naturligt uppsåt. 

Detta innebär att gärningspersonens agerande ska vara typiskt för en person som har uppsåt, 

det ska så att säga objektivt sätt framstå som uppsåtligt.  

En rusbrottsbestämmelse skulle ha kunnat bli tillämplig i några av de fall jag behandlar i nästa 

kapitel och jag kommer i kapitel 5 behandla frågan om ett rusbrott skulle vara en fungerande 

lösning i svensk rätt. 

 

4 Den nya praxisen 
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4.1 NJA 2011 s. 563 
 
M.H. åtalades vid Norrköpings tingsrätt för försök till mord genom att uppsåtligen ha försökt 

beröva I.K. och I.J. livet genom att attackera I.K. mot huvudet, halsen och bålen, med en 23 

cm lång kniv varefter M.H. sedan huggit I.J. mot huvudet, halsen, bålen och armarna. Det 

som framgick av målsägarnas uppgifter samt den tilltalades, och som även styrktes av den 

tekniska bevisningen är att I.K. och I.J. väckte M.H. på grund av att I.K. inte ville dela säng 

med M.H. M.H. gick då på toaletten och till köket. När han sedan kom tillbaka in i rummet 

slog han I.K. i huvudet med kniven som han hämtat i köket. Han attackerade sedan I.J. genom 

att sticka och skära honom dels i ansiktet vilket resulterade i ett sår med ingångshål under 

vänster öga och utgång i halsens vänstra del. Efter detta stack och skar M.H. I.K. vilket bland 

annat ledde till ett cirka tre centimeter djupt sår på halsen. I.K. och I.J. flyr sedan från 

lägenheten. M.H. tar själv kontakt med alarmcentralen och i det samtalet framgick att han tror 

sig ha dödat de båda målsägarna. Skadorna på de båda målsägandena var av sådan natur att de 

inte var direkt livshotande på annat sätt än genom infektionsrisk.  

M.H. medgav ansvar för grov misshandel men förnekar att han haft uppsåt till att döda. 

Tingsrätten konstaterar att det inte fanns något rimligt motiv till varför M.H. skulle vilja 

beröva de både målsägandena livet. Dock var tingsrätten av den åsikten det enbart berodde på 

tillfälliga omständigheter att huggen eller sticken mot målsägandena inte resulterade i att de 

båda omkom. Vidare menar tingsrätten att M.H. hade insett denna risk om han inte hade varit 

påverkad av droger och alkohol. Detta leder till att tingsrätten gör bedömningen att M.H. i 

vart fall haft ett så kallat likgiltighetsuppsåt till att beröva målsägandena livet. M.H. dömdes 

till åtta års fängelse för försök till dråp i två fall.  

 

Domen överklagades till Göta hovrätt som hade samma bevisning att tillgå som tingsrätten. 

Hovrätten konstaterade precis som tingsrätten att M.H. har handlat i enlighet med 

gärningsbeskrivningen. Hovrätten fastslog också att; ”Angreppssättet är – i beaktande av de 

potentiella effekter dessa typiskt sätt och med hög sannolikhet är ägnande att orsaka – sådana 

att det får anses stå klart att M.H. i vart fall ställt sig helt likgiltig till händelsernas utgång och 

de eventuella dödliga effekterna av hans handlande.” Sedan avslutade hovrätten sitt 

resonemang med att, likt tingsrätten, konstatera att M.H. hade insett risken med sitt handlande 

i det fall att han hade varit nykter och att han således hade ett likgiltighetsuppsåt till dödandet. 

Med detta konstaterat fastslog hovrätten att M.H. skulle dömas för försök till dråp vid två 

tillfällen och att påföljden skulle bestämmas till nio istället för åtta års fängelse.   
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M.H. överklagade till HD och yrkade att frias från försök till dråp och istället dömas för grov 

misshandel vilket han sedan tidigare erkänt sig skyldig till.  

Frågan som HD skulle ta ställning till var huruvida M.H. gjort sig skyldig till försök att döda 

I.J. och I.K. genom att skära och sticka dem med kniv.  

Först och främst resonerade HD kring huruvida det förelåg en konkret fara för brottets 

fullbordan, vilket är ett krav när det kommer till försöksbrott. HD konstaterade att knivvåld 

mot halsen fullt möjligt kan leda till att personen avlider och att det, i och med detta förelåg 

en konkret fara. Vidare kom HD fram till att M.H. var medveten om att våld av den typen 

som han utdelade innebar livsfara för målsägandena. Denna insikt räcker dock inte för att HD 

ska döma för ansvar till ett försöksbrott. För ansvar krävs nämligen att gärningsmannen ska 

haft uppsåt och insikt inte bara till att det förelegat fara utan även till brottets fullbordan. 

Enligt HD fanns inget som tydde på att M.H. skulle haft ett sådant uppsåt, utan snarare 

tvärtom. Vad som framförallt togs i beaktande var att M.H. inte följde efter eller försökte 

hindra målsägandena när de lämnade lägenheten. Det faktum att M.H. var mycket större än 

offren och att de inte gjorde något motstånd vid angreppet anser HD också talade emot att 

M.H. skulle haft uppsåt till att döda. HD menade som jag tolkar det att det faktum att M.H. 

kunnat döda de båda målsägandena och inte lyckades med det talar mot uppsåt.  

Men uppsåt kan, som HD påpekade, även föreligga när en person begår en handling i 

föreställningen att effekten är mer eller mindre oundviklig. HD var dock av den åsikten att 

inte heller denna typ av uppsåt har förelegat. 

Vidare diskurerade HD i domen om vilka utgångspunkter som normalt sett föreligger när det 

ska ske en uppsåtsbedömning. Där fastlog de bland annat att just knivhugg mot halsen i sig är 

förenligt med livsfara och att det typiskt sett är ägnat att orsaka personens död men att 

utredningen inte ger stöd för att våldet M.H. utfört har varit av det slaget. I det resonemanget 

ingick även hur stor sannolikhet det förelåg för att personerna skulle avlida och huruvida 

M.H. hade uppfattat detta.  

HD framhöll istället de omständigheterna att M.H. var tillsynes helt borta vid angreppet och 

att angreppet skedde helt plötsligt utan förklaring. M.H. visade inte någon aggressivitet eller 

ilska förutom vid själva handlingen. Han hade inte heller varit kontaktbar och gjorde ett 

närmast förvånat intryck när han konstaterat effekten av sitt handlande. Med detta sagt 

framhöll dock HD att M.H:s avvikande och svårbegripliga beteende inte i sig visade att han 

saknat uppsåt till att beröva målsägandena livet. Frågan som efter detta kvarstod för HD var 
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om det självförvållade ruset skulle ha inverkan på hur uppsåtsbedömningen skulle göras, och 

framförallt hur de såg på likgiltighetsuppsåtet vid ruset.  

HD började sitt resonemang i denna fråga med att förklara vad 1 kap 2 § första stycke 

innebär, nämligen att ansvar för brott kräver ett uppsåt om det inte är föreskrivet att även 

oaktsamma handlingar är brottsliga. Efter detta tog HD sikt på den viktiga punkten nämligen 

1 kap 2 § andra stycket. Domstolen började med att förklara att i förarbetena till paragrafen 

står det att den bekräftar vad som för tillfället var gällande rätt, nämligen att det i viss mån 

gick att efterge kravet på uppsåt och oaktsamhet vid självförvållat rus. HD belyste dock här 

att denna uppfattning inte behöver vara korrekt och att den kan bygga på en felaktig tolkning. 

Samt att den tolkningen kan ge upphov till flera tillämpningsproblem och att tolkningen 

dessutom kan strida mot vissa straffrättsliga principer. HD framhävde istället den andra 

tolkningen av lagbestämmelsen, nämligen den som gjorts av Ivar Strahl och som innebar 

enbart det faktum att det självförvållande ruset inte utesluter uppsåt. Dock slog HD själva fast 

att det är den tolkningen som framförs i förarbetena som ska vara gällande i NJA 1973 s. 590, 

detta på grund av att den tolkningen inte varit föremål för några anmärkningar. Domstolen 

konstaterade sedan att den tolkningen som slogs fast vid 1973 års avgörande sedan har varit 

uppe för diskussion vid flertalet lagstiftningssammanhang. Detta har dock inte inneburit en 

förändring av lagen, men enligt HD behöver detta inte innebär att lagstiftaren anser att det 

saknas anledning till att ändra den nuvarande tolkningen av 1 kap 2 § andra st. Sedan fortsatte 

HD sitt resonemang med att återigen konstatera att den tidigare bedömningen av paragrafen 

innebär vissa problem och ifrågasätter om det kanske inte borde göras en ny tolkning av den.  

När det således var dags att avgöra frågan valde HD att till en början åberopa skuldprincipen 

som en grundsten för alla västerländska demokratier. Denna princip som innebär att en person 

enbart kan straffas om denne har skuld till det inträffade. HD menar att den tolkningen som 

slogs fast 1973 strider mot denna princip och att det undantaget har motiverats av ett 

samhälleligt intresse att förebygga både brott under berusning men även berusningen i sig. 

Sedan skriver HD att den kriminalpolitiska ideologi som då förelåg har nu gjort en 

kursförändring. Det som nu istället väger över är tankarna om legalitet, rättslig likabehandling 

och proportionalitet. Denna förändring menar HD kom i och med förändringen och reformen 

av påföljdsbestämmelserna 1989. Framförallt framgår det av denna reform att preventiva 

syften nu har en underordnad roll för just legalitet, rättslig likabehandling och 

proportionalitet. Ett annat tecken på denna förskjutning är enligt HD den förändring som 

gjordes i 1 kap 1 § BrB som ytterligare förstärkte legalitetsprincipen genom att förbjuda 
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analogisk tillämpning av straffbud och det krav på tydligt lagstöd för utdömande av 

straffpåföljd.  

Ett annat argument som HD använde sig av är Europakonventionen, som sedan 1952 har varit 

en del av den svenska lagstiftningen. Denna konventions artikel 6.2 statuerar att alla som står 

anklagade för brott ska vara att anse som oskyldiga till hens skuld har lagligen fastställts. Med 

stöd av denna artikel har Europadomstolen sedan prövat om staterna har rätt att döma en 

person för brott utan krav på uppsåt eller oaktsamhet. Europadomstolen har då sagt att det 

finns ett visst utrymme men att detta måste hållas inom rimliga gränser.  

 

I övrigt var HD under sitt resonemang av den åsikten att den nuvarande tolkningen av 1 kap 2 

§ 2 st. som fastslogs 1973 innehåller motsättningar och att det är svårt att utveckla en princip 

av den. Den innebär även vissa tillämpningsproblem och det var enligt HD konstigt att den 

inte har blivit föremål för någon ny prövning sedan 1973. Att använda sig av en ny tolkning 

av bestämmelsen ansåg HD skulle vara konsekvent och tydligare samt skulle heller inte 

innebära några normativa nackdelar. Avslutningsvis slog domstolen fast att övervägande skäl 

talade för att den nya tolkningen av 1 kap 2 § andra stycket, alltså den av Strahl, skulle gälla 

framöver. Detta innebar att uppsåtsbedömning vid självförvållat rus hädanefter ska göras 

utifrån de vanliga uppsåtsreglerna.  

HD övergick efter det konstaterandet till ett resonemang huruvida detta fall skulle avgöras i 

plenum eller inte och slog fast att det inte var nödvändigt.  

Med allt detta sagt kommer rätten fram till att M.H. skulle dömas för grov misshandel till 3 år 

och 6 månaders fängelse.  

 

Analys av rättsfallet 

Detta rättsfall förändrade hur 1 kap 2 § andra stycket ska tolkas. Jag väljer, likt HD, att börja 

med att se till uppsåtet och bedömningen av detta för att sedan övergå till att se hur 

berusningen spelat in på denna bedömning.  

HD konstaterar inledningsvis att det inte finns något som tyder på att M.H. inte haft insikt om 

det faktum att handlingen han företog, det vill säga angreppet, var något annat än livsfarligt. 

Det har jag i sig ingen invändning emot och det ter sig ganska självklart vid ett angrepp med 

kniv mot halsen och huvudet mot en person. Under rubriken bevisbedömning är HD av den 

åsikten att M.H. inte har uppfattat sannolikheten att personerna skulle avlida som stor. Frågan 

som HD dessvärre inte besvarar här är om M.H.s berusning spelade in på hur han uppfattade 

situationen. Jag är av den åsikten att om uppsåtsbedömningen ska ske efter vanliga regler är 
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det väldigt viktigt att ta med i beräkningen att personen var onykter. Är en person så pass 

onykter att denne inte vet vad hen gör har jag svårt att se att hen varken kan ha insikt om att 

det hen gör är livsfarligt precis som att hen inte har insikt om huruvida sannolikheten är hög 

eller låg för att offren ska avlida.  

En annan intressant omständighet som HD använder sig av när de bedömer om uppsåt 

föreligger är M.H.s fysiska övertag mot de båda brottsoffren, där HD skriver i punkten 8 att 

M.H är klart större och kraftigare än de båda offren. Som jag tolkar det menar HD att på 

grund M.H.s fysiska överlägsenhet och faktumet att offren inte gjorde något motstånd bevisar 

att M.H., om han velat döda offren hade gjort detta. Med andra ord tolkar jag HD:s uttalande 

som att, kan gärningspersonen döda offret men inte gör detta, eller misslyckas med att 

fullfölja handlingen innebär det att hen inte haft uppsåt till brottet. Resonemanget är inte helt 

ovanligt i HD:s domar och har använts tidigare, bland annat vid våld i nära relation när en 

man som har varit fysiskt överlägsen sin kvinnliga partner har försökt strypa eller kväva 

kvinnan i fråga.76 Jag menar att HD i dessa fall och även i det nu aktuella målet använder sig 

av den stereotypa bilden av en gärningsman som den kallblodiga mördaren som kalkylerat 

och på ett precist sätt utför det han har för avsikt att göra. Det är en föreställning av att 

gärningspersonen är medveten om sitt handlande trots sitt kraftigt berusade tillstånd. Dock är 

jag av den åsikten att en kraftigt berusad eller upprörd person omöjligt kan avgöra huruvida 

dennes offer, i de första fallen har avlidit eller bara är medvetslös vid ett strypgrepp och i det 

nu aktuella målet vilka konsekvenser som ett knivhugg mot halsen kommer att innebära för 

offret. Jag vill mena att det hade varit klart mer rimligt att tolka det våld som utdelats som ett 

tecken på att M.H hade för avsikt att beröva offren livet. HD skriver också i punkten fyra i 

domskälen att sannolikheten att offren skulle avlida var stor. Våld som utdelas på det nu 

aktuella sättet sker i regel i syfte att beröva målsägande livet. Frågan som jag anser bör ställas 

är vilken typ av våld som krävts i detta fall för att det skulle tyda på att M.H skulle haft uppsåt 

till att beröva offren livet.  

Jag anser här att HD dessutom borde ha redovisat vilken inverkan M.H.s alkoholberusning 

haft på situationen. Anledningen till att handlingssättet inte bevisade att M.H hade uppsåt var 

som jag förstår det att M.H enligt HD inte fullföljde handlingen. M.H jagade inte efter offren 

när de lämnade lokalen och han dödade dem inte trots att de inte gjorde motstånd. Men vad 

jag som sagt saknar är ett resonemang angående M.H:s berusningsgrad och vilken inverkan 

den hade på hans agerande. Var anledningen till att M.H inte fullföljde sitt handlande att han 

                                                
76 NJA 1998 s. 86 och NJA 1975 s. 230. 
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var i villfarelsen att offren redan avlidit? Detta kan inte ses som helt orimligt då de som HD 

själva beskriver det inte gjorde något motstånd. Eller fullföljde M.H inte sitt handlande på 

grund av att han var så pass berusad att han inte var kapabel till det? Kan det vara så att hans 

berusningsgrad gjorde att han helt enkelt inte träffade med knivhuggen där han ville? Om 

någon av dessa situationer har varit för handen är jag inte kapabel att avgöra, men jag är av 

den åsikten att HD borde ha fört ett resonemang kring detta.  

Dessutom anser jag att HD:s dom är motsägelsefull i och med att HD å ena sidan menar att 

M.H valt att inte fullfölja sitt handlande och att han hade kunnat ta livet om de båda offren om 

han velat samtidigt som HD senare konstaterar att M.H i sitt förvirrade och berusade tillstånd 

inte varit kapabel till att ha uppsåt.  

En annan brist i domskälen är att HD inte förklarar sitt resonemang om varför det inte kan ses 

som troligt att M.H haft insikt om den oundvikliga effekten (offrens död) i punkten 9. Vad 

baserar HD sitt resonemang på? Kan det vara på det sättet att HD anser att M.H var alldeles 

för berusad för att ha insikt om vad hans handlande kunde leda till. Om detta är vad HD avser, 

borde det i så fall utvecklats varför och vilken inverkan ruset hade på den bedömningen, men 

även om det är på det sättet en uppsåtsbedömning ska ske framöver. Jag är personligen osäker 

på om detta är vad HD avser men att enbart avfärda den möjligheten som HD gör anser jag 

vara väldigt otillfredsställande.  

Ett annat problem som är värt att diskutera är det som HD tar upp i punkt 14. HD nämner här 

att omständigheter som är viktiga att beakta vid uppsåtsbedömningen är att M.H. inte har visat 

någon ilska eller aggression, förutom själva överfallet. Detta menar HD skulle tyda på att han 

saknat uppsåt till handlingen. Men samtidigt skriver domstolen närmast i förbifarten att M.H. 

blev irriterad över att bli väckt. Frågan är då huruvida den irritationen har påverkat själva 

våldshandlingen och hur HD har valt att värdera den. Det nämns som sagt bara i förbifarten i 

domskälen, men samtidigt fokuserar HD i punkt 14 på att M.H. inte visat någon aggressivitet. 

Något svar på hur HD bedömer irritationen och hur irriterad M.H. var framgår dessvärre inte, 

vilket torde tolkas på så sätt att HD inte lägger någon större vikt vid det. HD återkommer 

dock till aggressionen och impulsivt handlande i punkt 25. Där framhåller HD att enbart 

aggression och impulsivt omdömeslöst handlande inte på något sätt utesluter uppsåtligt 

handlande. Domstolen hänvisar här till Ivar Strahls text ”straffansvar vid rus” från 1965, där 

han använder sig av uttrycket att gärningspersonen ”ser rött, men han ser”. Med detta vill HD 

förklara att även om en person är väldigt irriterad eller från sina sinnens fulla bruk kan det 

fortfarande föreligga uppsåt.  
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Detta leder domstolen in på att 1973 års domslut inte kan anses som tillräckligt klart och 

tydligt, samt att det finns klara tillämpningsproblem. Till att börja med är jag inte beredd att 

helt avfärda rättsläget som vi haft i Sverige sedan 1973, då det har fungerat tämligen effektivt 

och lagstiftarna inte har sett någon anledning till att förändra den. Vi har inte heller fått några 

invändningar från Europadomstolen att den svenska lagstiftningen skulle bryta mot 

Europakonventionen, vilket HD även kommer till senare.  Att ha ett system där domstolen 

kan fingera uppsåt vid självförvållat rus har uppenbarligen sina svagheter och problem, dock 

vet jag inte om det är oklarheten i hur regeln ska tolkas som är det stora problemet med den.  

 

Jag anser också att HD allt för lättvindigt konstaterar att lagstiftaren inte behöver vara nöjd 

med den nuvarande lagtolkningen trots att de valt att inte ändra den. Jag får inget riktigt svar 

på vad HD baserar detta på. Det faktum att frågan har varit uppe för granskning vid ett flertal 

tillfällen 77 men inte har förändrats trots olika förslag, kan som jag ser det även tyda på att 

lagstiftaren faktiskt är nöjd med den nuvarande tolkningen. Lagstiftaren har trots allt haft 

möjlighet att göra en annan tolkning på 1 kap 2 § 2 st. men valt att inte göra det. Att HD i det 

läget rent av nonchalant skriver att det faktum att lagstiftaren inte valt att ändra bestämmelsen 

inte behöver betyda att lagstiftaren ansett att det saknats behov till förändring. Jags kulle vilja 

påstå att det är precis det detta innebär. Hade lagstiftaren ansett att det behövdes en förändring 

hade den säkerligen skett vid några av dessa tillfällen. Det går självklart att argumentera för 

att förändring inte har skett på grund av att de förslag som har lagts fram för lagstiftaren inte 

har varit tillfredsställande och att detta är grunden till varför en förändring inte har skett. Men 

detta har åtminstone inte framgått av varken lagförslagen eller av lagkommentarerna. Med det 

i beaktande anser jag att det i vart fall kan krävas en förklaring till HD:s ställningstagande.    

 

När det gäller HD:s argumentation kring Europakonventionen vill jag starkt ifrågasätta exakt 

vad de vill komma fram till egentligen. Som jag tolkar deras uttalande under punkten 24 är att 

europadomstolen visserligen inte uttrycker ett förbud mot presumtioner om uppsåt, men att de 

generellt inte anser att det är en bra idé. Att den tidigare svenska lagstiftningen skulle strida 

mot europakonventionens artikel 6.2 som stadgar att varje person som står åtalad för ett brott 

ska anses oskyldig tills motsatsen är bevisad, anser jag är att utvidga tolkningen av artikel allt 

för långt. Att fingera uppsåt för en gärningsperson som begått ett brott under självförvållad 

berusning innebär inte att rätten presumerar att denne är skyldig. Det är också viktigt att 

                                                
77 exempelvis vid SOU 1996:186 eller SOU 2002:3 
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påpeka att det även vid den äldre lagtolkningen gjordes en uppsåtsbedömning, var det 

uppenbart att den förövaren inte hade uppsåt fingerades inte uppsåtet. Men vad jag ser som 

lite märkligt är att HD trots allt tar upp argumentet och hänvisar till Europakonventionen när 

de själva också skriver att Europadomstolen inte har ställt sig helt avvisande till att presumera 

uppsåt vid vissa typer av fall.  

 
 
4.2 NJA 2011 s. 611 
 

En man åtalades för försök till stöld och mordbrand. Den åtalade R.H. erkände försök till 

stöld men förnekade mordbrand. Vad som framkommit i målet var att R.H. som var påverkad 

av både alkohol och droger samt mediciner, tog sig in i en parkerad släpvagn som var 

fastkopplad till en lastbil. R.H. hade som avsikt att tillskaffa sig saker i lastbilssläpet. 

Chauffören till lastbilen hörde ljud ifrån släpet och när han gick ut upptäckte han att det var 

någon i släpet. Han stängde då igen dörren till släpet som stod öppen. R.H. sparkade på dörren 

och ropade om att bli utsläppt. Chauffören svarade bara att han skulle öppna dörren när 

polisen kom. Sedan flyttade chauffören lastbilen och släpet till en mer upplyst plats på samma 

parkeringsplats.  

R.H. fick panik av att vara instängd och att bilen flyttade sig och trodde då att han skulle bli 

utsläppt om han tände eld inne i lastvagnen. R.H. tände således eld på en lastpall inne i 

lastvagnen, han hade en tändare med sig och anlade branden genom att tända eld på det 

papper som satt runt en lastpall med metallföremål på. När polisen kom till platsen cirka 40 

minuter efter att chauffören ringt öppnar de dörren och griper R.H. När R.H. kom ut vällde 

det även ut rök och det brann inne i lastvagnen, detta syntes dock inte utifrån. Polisen släckte 

branden men det rök fortfarande från vagnen när brandkåren kom.  

Enligt brandmästarens utsago förelåg det risk för att branden skulle sprida sig till hela 

lastvagnen och även till den ihopkopplade lastbilen.  

Tingsrätten konstaterade till att börja med att R.H. anlade branden uppsåtligen och att de 

skador som uppkom i släpet måste han haft direkt uppsåt till. Tingsrätten ansåg även att det 

hade förelegat fara för att branden skulle orsaka omfattande förstörelse. Detta innebar att 

tingsrätten ansåg att de objektiva rekvisiten för mordbrand var uppfyllda. Rätten noterade 

även att inte det inte var ett krav att faran hade förverkligats.  

När det kommer till det subjektiva rekvisitet var tingsrätten av den uppfattningen att R.H. 

måste haft insikt om att branden som han anlade kunde sprida sig och orsaka betydande 
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sakskada. Vidare ansåg rätten att han i det påverkade tillståndet ändock måste anses som 

likgiltig och att han således skulle dömas för brottet.  

Hovrätten ansåg inte att det fanns anledning till att göra någon annan bedömning än den som 

tingsrätten gjort och fastslog därmed tingsrättens dom.  

 

Vad det gäller de objektiva rekvisiten var HD överrens med underinstanserna och menade att 

det hade förekommit en brand i lagens mening samt att det hade varit risk för omfattande 

förstörelse.  

I punkt sju i domen konstaterar HD att R.H. inte kan ha varit likgiltig inför det faktum att 

branden skulle sprida sig eftersom han själv var instängd i vagnen. Samt att spridandet av 

elden skulle ha medfört en påtaglig risk för hans egen säkerhet. Frågan som HD sedan tar upp 

var huruvida det självförvållade ruset innebar att det fanns en anledning att gör någon annan 

bedömning. Här kan fastslås att HD i NJA 2011 s. 563 redan hade gjort bedömningen att 

uppsåtsbedömningen ska ske efter vanliga uppsåtsregler och att man inte ska ta hänsyn till det 

självförvållade ruset. I och med att åklagaren inte från början hade åtalat för ett alternativt 

oaktsamhetsbrott friades R.H. från mordbrand och blev således enbart dömd för de redan 

erkända brotten.  

 

Analys av domen: 

Vad HD befäster i domen den praxis som de etablerat i NJA 2011 s. 563, nämligen att det 

självförvållade ruset inte ska påverka uppsåtsbedömningen. HD för tyvärr inget vidare 

resonemang kring detta utan hänvisar enbart till att man inte anser att det finns anledning att 

göra någon annan bedömning än vad som skett där. Sedan har HD även en annan syn på 

uppsåtet än vad underrätterna har. Men den bedömningen har som jag ser det egentligen 

ingenting med det självförvållade ruset att göra. Det som ändå är intressant och som man kan 

ta med sig från det här fallet är att det konstateras att R.H. vid gärningsögonblicket inte kan ha 

haft uppsåt på grund av den uppenbara risk som det skulle innebära för honom. Domstolen 

gör då bedömningen att han på grund av sin berusning inte insåg att branden kunde sprida sig 

och skapa en livsfarlig situation för honom. Hade han haft den insikten skulle han enligt 

domstolen inte anlagt branden. Detta är ett rimligt resonemang och är helt i linje med den nya 

uppsåtsbedömningen. Personen ska bara bli dömd för det brott som denne vid 

gärningsögonblicket hade uppsåt till. Om det nu som i det här fallet var så att 

gärningspersonen på grund av en självförvållad berusning inte förstod vad hans handlande 

kunde leda till kan hen inte heller dömas för detta.  Vad som dock är värt att notera är att R.H 
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dock hade uppsåt att antända en eld, och en inte helt obetydlig sådan heller. Det han inte hade 

uppsåt till är att elden skulle sprida sig på ett okontrollerat sätt.  

 

Med detta kommer vi in på hur berusningen spelade in på bedömningen och frågan huruvida 

HD här valt att helt bortse från ruset eller inte. HD:s argumentation baseras alltså på att R.H 

på grund av sin berusning inte förstod att elden skulle sprida sig på ett okontrollerat sätt för då 

hade han aldrig försökt antända fordonet. Men det är som jag ser det ett resonemang utifrån 

ett nyktert tillstånd. R.H hade för avsikt att tända en eld av icke obetydlig storlek och detta 

hade han även uppsåt till och han hade kalkylerat med konsekvenserna. Att han sedan på 

grund av berusningen gjorde en felkalkylering innebär som jag ser det att HD helt har bortsett 

från berusningen, eller åtminstone menat att om R.H hade varit nykter hade han aldrig gjort 

på det här sättet. Men nu var han inte nykter och hade fortfarande för avsikt att tända på 

lastbilen, inte hela lastbilen men åtminstone den aktuella lastpallen. Ett sätt som jag ser att 

man borde kunnat göra på är att helt enkelt döma R.H för försök till att tända eld på lastpallen, 

vilket jag antar skulle innebära mordbrand av normalgraden. En viktig skillnad mot de andra 

fallen är att det i de fallen finns en brist på insikt. De personerna är så pass berusade att de 

inte inser att de riskerar att döda personerna som de angriper, eller i samurajsvärdsfallet finns 

inte ens insikt om att det är en människa. I det här fallet finns dock en klar insikt om att 

tändande av lastpall resulterar i brand. R.H har insikt om att det kan starta en brand, och är 

inte bara likgiltig inför det utan han har till och med ett avsiktsuppsåt, han försöker medvetet 

tända på lastfallen i syfte att det ska bildas lågor. Den bristande insikten i detta fall handlar 

som sagt om att hela lastbilen ska övertändas och att han själv ska sväva i livsfara. Att det 

saknas insikt om detta och uppsåt till det har jag full förståelse för och att det beror på 

alkoholen är en rimlig slutsats att dra. Har man i så fall inte i detta fall bortsett från alkoholen 

på ett sätt som inte sker i de andra fallen? 

 

Det blir som jag ser det ett stort problem när HD i det ena målet (antingen NJA 2011 s. 563 

eller 2012 s. 45) säger att gärningspersonen är för onykter för att inse att brottsoffren riskerar 

att dö på grund av hens handlande medan de i ett annat fall säger att gärningspersonen inte 

kan haft uppsåt till att hens handlande skulle få vissa konsekvenser. Skillnaden är att HD i de 

båda misshandelsdomarna använder berusningen på så sätt att de menar på att 

gärningspersonen var så berusad att hen inte hade kontroll på sina handlingar eller visste vad 

hen gjorde och således omöjligt kunde haft uppsåt. Medan HD i detta fall använder sig av 

berusningsgraden på ett annorlunda sätt, här menar HD att berusningen inte längre gjorde 
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gärningspersonen inkapabel att ta ansvar för sina handlingar, utan att denne istället inte kunde 

fatta ett riktigt beslut på grund av berusningen. HD skriver att R.H omöjligt kunde haft uppsåt 

på grund av den risken det skulle inneburit för honom att tända eld på lastbilsekipaget. Som 

jag tolkar det menar alltså HD att på grund av berusningen insåg inte R.H vad hans handling 

kunde leda till och att detta uteslöt uppsåt. Detta tolkar jag som att HD menar att om R.H hade 

varit nykter hade han inte gjort som han gjorde och att det skulle utesluta uppsåt. Detta skulle 

innebära dels att HD helt bortser från R.H:s berusning. Men också att de faktiskt i det här 

fallet upphöjer berusning till en ursäkt. Hade han varit nykter hade han inte gjort som han 

gjorde, nu var han berusad och då är han i och med detta ursäktad. Jag anser att det är väldigt 

oroväckande om den nya tolkningen kan användas på det här sättet. En annan viktig skillnad i 

de här fallen är att berusningen i våldsbrottsfallen används som ett sätt att förklara ett 

handlande, medan berusningen i detta fall enligt min mening används för att bortförklara ett 

uppsåt. Handlandet är nämligen i det här fallet inte oförklarligt som i de andra fallen. Här 

förklarar gärningspersonen vad han gjorde och varför han gjorde det, vilket uppsåt han haft 

menar jag är otvivelaktigt. Hans uppsåt var att tända eld för att skapa en rökutveckling. Att 

syftet med detta inte var att hela lastbilsekipaget skulle brinna upp må vara en sak men jag är 

av åsikten att det snarare handlar om huruvida det handlar om en grov mordbrand eller en 

mordbrand av normalgraden. Jag menar att R.H haft uppsåt till att tända en eld och att han var 

väl medveten om att det skulle innebära att viss sakskada kom med den elden. I och med att 

han som jag förstår det vill skapa en viss rökutveckling och om än en liten brand så har han 

räknat med att konsekvenserna är så gott som oundvikliga, det vill säga att sakskada kan 

uppkomma men ser inte detta som en anledning till att inte tända på. Jag vill mena att han har 

ett insiktsuppsåt vid detta handlande. Att R.H inte insåg att det fanns en risk att hela ekipaget 

skulle förstöras och att hans uppsåt i och med det inte täcker grov mordbrand kan jag däremot 

acceptera. Men jag anser att han ska dömas för det han faktiskt haft uppsåt till nämligen att 

starta en brand. Sedan att han gör det i syfte att komma ut från lastbilen är en annan fråga som 

mer handlar om huruvida det förelegat en nödvärnssituation, men det kommer HD fram till att 

så inte är fallet.  

 

Något som skiljer detta rättsfall från de andra två skulle jag vilja mena är berusningsgraden, 

eller åtminstone effekten av berusningsgraden. R.H har här varit klart berusad och även 

påverkad av olika typer av droger, men han kan till skillnad från de andra två fallen 

fortfarande, åtminstone av vad som framgår i domen, redogöra för händelseförloppet och 
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erkänner att han fick en idé om att tända eld. Hans berusning har med andra ord inte bidragit 

till en personlighetsförändring eller någon annan form av abnormt beteende. 

Skillnaden är att gärningspersonerna i våldsbrottsfallen inte kan haft uppsåt på grund av att de 

inte visste vad de gjorde. Medan R.H visste precis vad han gjorde och hade till och med 

räknat med vilka konsekvenser det skulle få. Det faktum att han missräknat konsekvenserna 

anser jag inte spela någon roll. Han bör dömas för att han försökt antända en eld som 

riskerade att orsaka stor ekonomisk skada.  

 
4.3 NJA 2012 s. 45 
 
I det så kallade samujarsvärdsmålet åtalades en man för att försökt beröva sin dåvarande 

flickvän livet genom att hugga henne bakifrån med ett samurajsvärd. Kvinnan tillfogades 

allvarliga skador som ansågs livshotande. Mannen hade inga direkta minnesbilder av 

händelsen på grund av att han var kraftigt berusad och mannen menade därför att han varken 

kunde erkänna eller förneka brottet.  

Av utredningen framgick det att mannen och kvinnan hade befunnit sig i mannens bostad 

under kvällen och där tillsammans druckit en så kallad bag-in-box med rödvin. Enligt 

kvinnans uppgifter hade hon druckit ungefär tre glas vin medan mannen hade druckit resten 

av vinet själv. Enligt blodanalysen som gjordes på mannen efter gripandet hade han en 

promillehalt på 2,12 i blodet. De hade tittat på filmtriologin Alien och kvinnan hade gått och 

lagt sig innan mannen. Kvinnan hade under förundersökning och rättegång svårt att minnas 

vad som hänt och förträngt mycket av händelsen. Hon mindes ingenting mellan att de började 

se på filmen och att hon låg på köksgolvet och var attackerad. Hon mindes dock att det var 

mannen i fråga som angripit henne och att det var han som huggit henne dels i köket men 

även på vägen till toaletten. Efter att tagit sig från köket in på toaletten pratade kvinnan med 

mannen och hon öppnade även dörren varpå mannen såg henne inne på toaletten. Kvinnan 

bad honom ringa polisen varpå mannen tog sig upp till grannen som ombeds ringa polis på 

grund av att det enligt mannen var fullt med blod i hela badrummet. Mannen tog sig sedan 

tillbaka ner i lägenheten och gick enligt kvinnan runt i lägenheten, hon blev rädd och tog sig 

upp till grannen på våningen över. Där väntade hon sedan utanför hennes dörr tills polisen 

kommer.  

Av rättsintyget framgick att kvinnan hade mottagit minst 10 hugg eller stick från 

samurajsvärdet. Det syntes också att hon hade avvärjningsskador på händerna. Hon hade 

skador på baksidan av huvudet, båda axlarna, ryggen, ena underarmen, ena sidan av bålen 
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samt på lår och ena vaden. Det framgick av skadorna att huggen hade utdelats från både 

vänster och höger sida av kvinnan. Fyra av skadorna, hade trängt hela vägen in till 

skelettdelarna och flera av de skador hon hade var direkt livshotande om de inte kommer 

under läkarvård tämligen snabbt, dels på grund av förblödning men också på grund av 

infektionsrisken.  

Tingsrätten ansåg inte att det är möjligt att någon annan än mannen var den som orsakat 

kvinnan hennes skador, dels på grund av att det inte framkommit något bevis på att det skulle 

ha funnits några andra personer i lägenheten än mannen och kvinnan, men också på grund av 

att kvinnans vaga minnesbilder pekade på att det var mannen som utsatt henne för 

övergreppet.  

Tingsrätten konstaterar att det inte går att styrka att mannen har begått gärningen uppsåtligen. 

Dock ansåg rätten att med 1 kap 2 § 2 st. BrB i beaktande inte gick att undgå straffansvar för 

mannen på grund av att han genom självförvållad berusning försatt sig i det sinnesförvirrande 

tillståndet som låg till grund för att ett uppsåt saknades. Av den anledningen dömdes han för 

försök till mord till åtta års fängelse.  

Mannen överklagade domen till hovrätten som inte såg någon anledning att gör en annan 

bedömning än den tingsrätten gjort och slog således fast den tidigare domen.  

 

HD började med vad de ansåg var klarlagt i målet samt de olika tidsangivelserna som kunde 

säkerställas. Sedan konstaterade rätten att det inte kan vara någon annan person än mannen 

som var gärningsperson. I punkten sju redogjorde HD för vilka frågor de var tvungna att 

besvara på ett väldigt pedagogiskt sätt och förklarade att de var dessa tio frågor som de hade 

att ta ställning till. Men HD förklarade att även frågor om uppsåt, uppsåtsprövning vid 

självförvållat rus eller psykisk störning var tvungna att behandlas i målet, men även frågor om 

nöd eller nödvärn. HD började sitt resonemang med att klargöra att det är åklagaren som har 

bevisbördan i brottmål och att det i regel inte är några större problem att bevisa vilket uppsåt 

gärningsmannen haft. Med andra ord att det vanligtvis går att bevisa uppsåt trots att 

gärningspersonen är berusad. HD påminde även om att uppsåtsbedömningar som sker när 

personen i fråga har varit kraftigt berusad enligt NJA 2011 s. 563 ska göras utifrån vanliga 

uppsåtsregler. Detta påpekade också HD gäller om personen lider av en psykisk störning. HD 

redogjorde sedan för vad de ansåg hade inträffat, vilket i största delen överrensstämde med 

vad Tingsrätten redan hade konstaterat. Genom att se till den skadebilden som fanns på 

kvinnan kom HD fram till att det inte kan ha handlat om ett reflexmässigt agerande från 

mannens sida och att han därmed hade kontroll över sina handlingar. I punkterna 27-29 
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resonerar rätten kring huruvida mannen haft uppsåt till att tillfoga kvinnan de aktuella 

skadorna och kan konstaterar då att trotts mannens förvirrade och till viss del psykotiska 

tillstånd så hade han uppsåt till att tillfoga kvinnan de aktuella skadorna. HD baserade 

framförallt sitt ställningstagande på det faktum att angreppet hade skett på flera platser i 

lägenheten och att det hade skett under en inte obetydlig tidsrymd. De psykologutlåtanden 

som fanns i ärendet talade inte heller emot detta då dessa konstaterade att han haft en nedsatt 

medvetenhet om sitt handlande samt att han drabbades av en psykosartad stressreaktion som 

dock inte är att jämställa med en psykisk störning som ansvarsfrihetsgrund. Trots dessa 

utlåtanden var HD av den uppfattningen att mannen, på grund av att gärningen skedde under 

en betydande tidsrymd ändock under angreppets gång måste insett att det var en människa han 

angrep. Han ansågs ha uppsåt att tillfoga kvinnan skadorna i och med den slutsatsen.  

Frågan var då huruvida han haft uppsåt till att döda kvinnan eller ej. HD inledde här med att 

påminna om att det är svårare att göra en uppsåtsbedömning just vid försöksbrott då det i 

dessa fall krävs att uppsåtet sträcker sig utöver vad som uppnåtts. Att gärningsmannen 

dessutom var kraftigt berusad och enligt psykiatriska utlåtanden hade en nedsatt förståelse för 

sitt handlande, gör det inte heller lättare. Den nedsatta förståelsen, som i och för sig var 

orsakad av alkoholintaget, tillsammans med mannens agerande efter händelsen menar HD 

tyder på att han inte haft direkt uppsåt till att döda. Det var enligt HD åtminstone inte ställt 

bortom allt rimligt tvivel att så var fallet. Det framgick inte heller att han borde ha insett att 

död var en närmast utesluten utgång av våldet heller för den delen.  

Kvarstår gjorde frågan om han haft ett likgiltighetsuppsåt inför dödandet. Det krävs för detta 

att mannen skulle ha insett att den brottsliga effekten kunnat inträda, han ska med andra ord 

insett att våldet han utövat var livsfarligt. Här hade rätten hänvisat till vad de kommit fram till 

angående den grova misshandel och konstaterar att mannen haft insikt om att våldet var av 

livsfarlig karaktär. Men det krävs för likgiltighetsuppsåt dessutom att han skulle ha varit 

likgiltig inför ett eventuellt dödande. HD skrev här att det visserligen handlat om ett flertal 

hugg, men att inget av dem trängt in i vitala delar av kroppen. Detta tillsammans med 

mannens förvirrade tillstånd gör att det inte fanns tillräckliga bevis för att han skulle varit 

likgiltig inför det faktum att våldet kunde ha en dödlig utgång. HD påpekade dock att 

tillvägagångssättet ibland kan tyda på vilket uppsåt gärningspersonen har haft, men då varken 

mannen eller kvinnan i det här fallet minns vad som inträffat och den tekniska 

undersökningen inte heller kan bevisa det så var det svårt att säga att tillvägagångssättet i just 

det här fallet kan ligga till grund för uppsåtsbedömningen. De vittnesmål som finns i det här 

fallet, det vill säga kvinnans tyder inte heller på att mannen hade avsikt att döda enligt HD:s 
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mening, detta baserades på att mannen var okontaktbar och enligt kvinnan hade en konstig 

blick vid angreppet. Med detta konstaterade HD att mannen inte haft uppsåt till att döda och 

valde att istället utreda huruvida det förelegat putativ nöd eller eventuell excess situation som 

skulle vara ansvarsbefriande eller förmildrande vid val av påföljd.  

Kortfattat kom HD fram till att mannen kan ha haft anledning till att tro att han blev 

attackerad även om så inte var fallet. Dock gick han över vad som är skäligt och ska i och 

med det ta ansvar för det brott han begick. Vidare resonerade domstolen sig fram till att 

mannens gärning skulle betraktas som synnerligen grov misshandel, på grund av den råhet 

som användes och den dödsångest som framkallats hos kvinnan.  

Mannen dömdes slutligen till fem års fängelse för synnerligen grov misshandel.  

 

Analys av rättsfallet:  

Till att börja med ska det sägas att rättsfallet är väldigt pedagogiskt upplagt och det är enkelt 

att följa med i HD:s resonemang.  

När det kommer till hur den nya uppsåtsbedömningen görs kan vi konstatera att den sker i två 

olika faser. Först gällande uppsåt till misshandel och sedan uppsåt till mord eller dråp. När det 

gäller uppsåt till misshandel lägger HD stor vikt vid de psykologutlåtande som finns och som 

pekar på att mannen under angreppet var förvirrad och hade en psykisk störning. Dock menar 

HD att på grund av att angreppet var under en längre tid måste mannen i fråga insett att det 

var en människa han angrep. Det är även viktigt att här fastslå att han i och med den 

omfattande skadebilden som fanns på kvinnan haft uppsåt till att skada henne. Det har med 

andra ord inte handlat om en reflex eller en olyckshändelse. Frågan kom istället att handla om 

huruvida han haft uppsåt till att döda en människa. Mannen själv hade nämligen antytt att han 

trodde sig vara angripen av en varelse och att han inte visste att det var en människa han 

angrep i sitt förvirrade tillstånd. Hade det varit fallet hade han också saknat uppsåt till att 

skada en människa. Jag är personligen lite tveksam till denna slutsatts från HD. Om mannen i 

fråga nu var förvirrad och hade en psykisk störning, om än inte en som ger grund till 

straffansvar, vad säger då att han under angreppet fått insikt. Det sägs förvisso i 

psykologuttalandet att han haft en kortvarig sinnesförvirring, men hur lång denna pågått är 

oklart. Man konstaterar också från domstolens sida att han inte helt saknat förståelse för att 

förstå gärningens innebörd. Det är dessutom inte utträtt hur lång tid själva angreppet pågick. 

Det finns som jag ser det inget bevis på att angreppet skulle ha varat under en längre tid än 

vad mannens sinnesförvirring varade. Jag anser att det blir särskilt problematiskt när HD 

sedan konstaterar att han var allt för förvirrad för att ha uppsåt till mord. Resonemanget för 
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uppsåt till misshandel går som sagt ut på att angreppet var så pass långdraget att han under 

tiden måste ha fått insikt om att det var en människa han angrep. Medan saknaden av uppsåt 

bygger på att mannen skulle varit alltför förvirrad för att inse att våldet han utförde skulle vara 

dödligt. Jag kan acceptera att hur HD resonerat sig fram till denna slutsats. Dock har jag svårt 

att acceptera att justitieråden, med sin förhållandevis vaga kunskap inom psykiatri, kan avgöra 

huruvida gärningspersonen under angreppets gång insett att han misshandlade en person, 

amtidigt som han inte insett hur allvarlig misshandeln varit. Jag förstår inte hur HD kommer 

fram till den slutsatsen. Hade det framgått av det rättspsykiatriska utlåtandet hade det varit en 

annan sak men nu är jag av den uppfattningen att HD:s resonemang känns väldigt godtyckligt. 

Vad egentligen jag tror det handlar om är att HD inser det orimliga i att frikänna 

gärningspersonen helt, vilket hade varit alternativet om inte uppsåt till misshandel styrkts. Jag 

tror helt enkelt att HD gärna ville bibehålla den nya praxisen avseende uppsåtsbedömningen 

vid självförvållat rus, men samtidigt hade de inte samvete att frikänna personen helt, vilket 

hade blivit konsekvensen av att strikt använda sig av den nya uppsåtsbedömningen.  

 

HD börjar sitt resonemang kring uppsåt till mord/dråp med att konstatera att det är svårare att 

göra en uppsåtsbedömning när det handlar om försök till mord/dråp än när det är ett fullbordat 

brott, vilket jag kommer återkomma till. HD har även valt att dela upp bedömningen i 

avsiktsuppsåt och insiktsuppsåt till att börja med och sedan diskutera likgiltighetsuppsåt som 

är något krångligare.  

 

HD skriver att de i bedömningen tar med det faktum att det inte finns någonting som tyder på 

att det har funnits någon osämja mellan parterna vid eller innan tillfället. Även om HD skriver 

att det är en omständighet som inte saknar betydelse så är jag av den uppfattningen att detta är 

av stor betydelse i just det här fallet. Det finns nämligen ingenting som tyder på att mannen 

skulle ha anledning att skada kvinnan över huvudtaget och hans agerande kommer verkligen 

från ingenstans. Och även om det mycket riktigt är som HD påpekar avsikten i 

gärningsögonblicket som räknas så är just det faktum att han helt saknat motiv av största 

betydelse när det kommer till fall där gärningspersonen inte minns något av det inträffade. 

Men även med detta resonemang finns det självklart problem. Nämligen att vi inte vet vad 

som orsakade mannens angrepp. Det kan faktiskt varit på det sättet att kvinnan gjorde något 

olämpligt eller sa någonting som utlöste detta vredesutbrott. Men när varken mannen eller 

kvinnan minns något från det inledande skedet på angreppet är det svårt att avgöra och man 

får använda sig av den information man har.  
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I och med att HD är av den åsikten att förhållandet mellan parterna innan händelsen enbart 

bör nämnas och inte har en stor inverkan på bedömningen lägger de desto tyngre vikt vid den 

självförvållade sinnesförvirringen. HD menar att mannen ifråga hade en nedsatt förmåga att 

inse gärningens innebörd och att den bevisning som finns tyder på att det har rört sig om en 

”relativt snabb, direkt, reaktiv och affektivt styrd aggressivitet som syftade till att minska eller 

undgå obehag; en aggression som skiljer sig från den instrumentella som drivs av en tydlig 

strategi.” Jag håller inte riktigt med domstolen i detta fall och är av den åsikten att detta, till 

viss del går emot vad de tidigare sagt om uppsåtet angående misshandelsbrottet. HD menar 

som jag förstår det här att det har gått för fort och varit en allt för impulsiv handling för att 

han ska ha insett att kvinnan riskerade att dö, men att angreppet var så pass utdraget att han 

måste haft insikt om att det var en människa han angrep. Så kan det absolut vara och jag säger 

inte att det är helt felaktigt, men jag skulle vilja mena att tidpunkten när mannen inser att det 

är en människa han hugger bakifrån mot huvudet och nacken med ett samurajsvärd torde vara 

samma ögonblick som han inser att personen riskerar att dö.  

Något annat som är intressant är att HD i sin motivering ger förslag på hur 

uppsåtsbedömningen i den här typen av fall annars kan göras. HD skriver bland annat att 

vanligtvis kan tillvägagångssättet bevisa ett eventuellt uppsåt, dock är inte tillvägagångssättet 

helt klargjort i det här fallet anser man och av den anledningen går inte det i just det här fallet. 

Här är det också intressant att HD trots allt har konstaterat att det har varit ett utdraget 

händelseförlopp som pågick i flera rum i lägenheten och av de medicinska rapporterna kan 

konstatera minst 10 hugg. De har även kommit fram till att mannen har använt synnerlig råhet 

och framkallat dödsångest hos offret. Rätten ansåg fortfarande inte att tillvägagångssättet var 

klarlagt. Detta bevisar om inte annat att om tillvägagångssättet ska ligga till grund för en 

uppsåtsbedömning bör det var helt klarlagt exakt vad som inträffat.  

Straffrättsprofessorerna Petter Asp och Magnus Ulväng är av åsikten att rättsfallet egentligen 

inte bidrar med något i diskursen till den nya uppsåtsbedömningen vid självförvållat rus 

förutom att det återigen bekräftar vad HD redan slagit fast i NJA 2011 s. 536.78 Jag kan hålla 

med dem i resonemanget om att målet i första hand kanske inte handlar om en typisk 

russituation utan att den tar sikte på den ytterst ovanliga situationen där någon på grund av 

alkoholförtäring drabbas av en psykiskt störning av psykosnära natur. Dock vill jag mena att 

vad rättsfallet bidrar med är att ytterligare belysa på vilket sätt en uppsåtsbedömning ska ske 

                                                
78 Magnus Ulväng och Petter Asp, Juridisk tidskrift 2012, Straffansvar vid rus och psykisk störning, sid 876 f.  
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vid den här typen av situationer. Det ger domstolarna en vägledning i på vilket sätt en man 

ska bedöma uppsåtet och vilka omständigheter som kan vara aktuella att ta hänsyn till när 

gärningspersonen inte har någon minnesbild av det inträffade och det saknas ett klart motiv 

eller bevisning.  

Vad som också är värt att noter avslutningsvis är att det inte heller i detta så kallade 

samurajmål fanns något oaktsamhetsbrott att falla tillbaka på. Konsekvenserna hade i så fall 

likt NJA 2011 s. 563 blivit att om det inte gick att bevisa uppsåt till misshandel hade 

gärningspersonen blivit friad från ansvar. Detta tror jag knappast var aktuellt för HD, då det 

hade inneburit ett allt för stor kontroversiell uppmärksamhet. Men jag är av den åsikten av 

HD inte är beredda att ta steget fullt ut då även de inser det orimliga konsekvenserna en sådan 

situation skulle innebära.  

 

5 Problemen med den nya bedömningen 
 
 
5.1 Oklarheten i praxis 
 
5.1.1 Hur ska en uppsåtsbedömning gå till? 
 

HD har varit väldigt tydliga i sina tre domar med sin avsikt att avskaffa den tidigare gällande 

praxisen som gjorde det möjligt för domstolar att efterge kravet på uppsåt vid gärningar som 

begåtts under självförvållat rus. Vad HD dock enligt min mening inte varit lika tydliga med är 

att förklara vad de har ersatt den tidigare tolkningen med. Förvisso har HD på ett bestämt sätt 

förklarat att det ska ske en vanlig uppsåtsbedömning vid självförvållad berusning. Där råder 

det inga som helst tveksamheter. Men hur domstolarna ska gå till väga när de ska göra en 

”vanlig” uppsåtsbedömning på rusfall har de, som jag ser det, varit ytterst vaga med. Jag är 

nämligen av den åsikten att det är omöjligt att göra en ”vanlig” uppsåtsbedömning på 

höggradigt berusade gärningspersoner. HD har dock varit inne på vissa detaljer om hur detta 

kan gå till i de olika domarna som jag har för avsikt att redogöra för nedan.  

 

Hur ska bedömningen göras? 

Straffrättsprofessorerna Petter Asp och Magnus Ulväng skriver i sin argumentation för att den 

nya praxisen inte kommer att ha speciellt stor effekt på den svenska straffrätten på grund av 

att det sällan kommer att uppkomma denna typ av problem, att domstolarna nu enbart 
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kommer att göra en vanlig uppsåtsbedömning i dessa fall.79 Detta är jag i grunden beredd 

hålla med om detta, det är trots allt vad den nya praxisen fastslår, att det ska göras vanliga 

uppsåtsbedömningar. Problemet och vad som jag anser att Asp och Ulväng generaliserar är att 

det blir ju inte en vanlig uppsåtsbedömning då den inte sker på en vanlig situation eller en 

vanlig människa. Vad man får göra är att anpassa sig efter situationen. I ett vanligt mål kan 

man utgå från exempelvis vad en person har sagt eller vad som förekommit gärningen, man 

kan också ta i beaktande på vilket sätt gärningen utförts och så vidare eller om det fanns ett 

motiv. I grunden går detta absolut att applicera på ett rusmål, men hur ska en 

uppsåtsbedömning ske när det inte finns några vittnesmål om vad som hänt innan gärningen, 

när gärningspersonen agerat irrationellt och på ett som helt frångår dennes personlighet och 

som dessutom inte minns någonting av situationen? När det inte finns några vanliga 

parametrar att använda sig av, går det då att göra en vanlig uppsåtsbedömning? Jag ställer mig 

högst tveksam till detta.  

Men vilka indikationer har då HD gett angående hur en vanlig uppsåtsbedömning ska gå till 

vid självförvållat rus?  

Ser man till de tre rättsfallen som har legat till grund för den nya tolkningen går det att utröna 

några omständigheter som HD har tagit särskild hänsyn till.  

Den första och viktigaste omständigheten är huruvida gärningspersonen har agerat på ett sätt 

som tyder på att han har uppfattat konsekvenserna av sitt handlande. Det går att kalla insikt av 

konsekvenserna. Denna omständighet återfinns i alla tre rättsfallen, men på lite olika sätt. I 

NJA 2011 s. 563 skriver HD att omständigheterna inte ger stöd för att gärningspersonen haft 

en föreställning om att offren skulle avlida av angreppet. Detta går att tolka som att 

gärningspersonen inte insåg att hans knivhugg mot halsen och ansikte kunde resultera i att 

offren avled. Detta baserade till viss del också på övriga omständigheter vilket jag kommer 

återkomma till.  

I NJA 2011 s. 611 tog också frågan om huruvida gärningspersonen insåg konsekvenserna av 

sitt handlande upp. I det fallet före HD ett resonemang om att gärningspersonen omöjligt kan 

ha insett konsekvenserna av sitt handland på grund av att ett fullbordat handlande hade 

inneburit en för honom livsfarlig situation.  

I NJA 2012 s. 45 skriver även HD att det inte finns någonting som tyder på att 

gärningspersonen insåg att offret skulle avlida eller att det var praktiskt taget säkert att hon 

skulle göra det.  

                                                
79 SvJT 2012 s 343. 



49 
 

Något som är viktigt att belysa med det här är korrelationen mellan denna insikt och 

berusningen. Det är en fråga som HD inte i något av de tre fallen lyfter. Jag skulle vilja påstå 

att det åtminstone i NJA 2011 s. 611 är på det sättet att det är berusningen som gör att 

gärningspersonen inte inser konsekvenserna av sitt handlande. Huruvida denna korrelation 

finns i de andra fallen är lite svårare att avgöra. Men jag skulle vilja påstå att så definitivt är 

fallet i det så kallade Samurajfallet NJA 2012 s. 45. Jag har väldigt svårt att se att en nykter 

person inte skulle inse att ett flertag hugg med ett svärd mot en persons huvud och rygg inte 

skulle innebära att den människan dör. Mot detta talar det faktum att offret fortfarande rörde 

sig och kunde förflytta sig först in till köket och sen in på toan. Det är av den anledningen jag 

påstår att det inte går att utesluta att gärningspersonen inte förstod detta och det är inte säkert 

att en nykter person hade gjort det heller.  

 

Den andra omständigheten som även den beaktas av HD vid uppsåtsbedömningen är 

gärningspersonens handlande efter den brottsliga handlingen. Handling efter handlingen. I 

NJA 2011 s. 563 lägger HD vikt vid det faktum att gärningspersonen först och främst förvånat 

konstaterar att det var mycket blod i lägenheten efter handlingen. Men även det förhållandet 

att gärningspersonen inte följer efter offren när de lämnar lägenheten. Detta menar HD 

indikerar att gärningspersonen inte hade uppsåt till att döda. Detta kommer de fram till genom 

resonemanget att hade han velat döda dem hade han fullgjort detta.  

Det går även att återfinna att handlandet efter handlingen spelar in vid uppsåtsbedömningen i 

NJA 2012 s. 45. I det fallet pratar gärningspersonen med offret efter attacken och frågar 

henne vad som har hänt. Han attackerar henne inte heller när hon på nytt öppnar toalettdörren 

där hon tidigare efter attacken varit instängd. Gärningspersonen går dessutom runt i 

lägenheten på ett vad som framstår som ett planlöst sätt. Hans irrationella beteende efter 

angreppet tyder enligt HD på att han saknat uppsåt till handlingen.  

 

Den tredje omständigheten som går att utläsa i HD:s nya praxis är sinnesnärvaron under 

själva angreppet. I både NJA 2011 s. 563 och NJA 2012 s. 45 beskrivs gärningsmannens som 

att han är okontaktbar och ”helt borta”. Detta är enligt HD:s sätt att se det ett tecken på att 

gärningspersonerna inte haft uppsåt till att döda offren. Detta kan jag absolut hålla med om. 

Problemet som jag ser det är att de inte då heller kan ha haft uppsåt till att misshandla offren, 

vilket de slutligen dömdes för. Har gärningsmännen saknat sinnesnärvaro vilket det mesta 

tyder på att de, de facto har gjort i de båda fallen torde de även ha saknat uppsåt till 

misshandeln. Saknar gärningspersonen sinnesnärvaro och kan hen har svårligen kontrollera 
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sina handlingar torde det gälla alla handlingar denne företer. Men framförallt som jag ser det 

blir gärningspersonerna i de båda fallen friade på grund av att de inte inser att deras offer 

riskerar att avlida av det våldet de utsätts för. Om så är fallet torde inte bristen på 

sinnesnärvaro innefatta alla handlingar. Kan en person ha sinnesfrånvaro från vissa men inte 

andra handlingar? Jag har förståelse för att berusningen kan innebära att en person inte inser 

konsekvenserna för sina handlingar. Jag kan också förstå att berusade människor mister 

kontrollen över sina handlingar, men borde det då inte gälla alla företagna handlingar. Jag kan 

helt hålla med om resonemanget att frånvaro av sinnesnärvaro utesluter uppsåt till brott. Men 

det skulle då gälla alla brott.  

 

En sista omständighet som även det beaktas vid uppsåtsbedömning vid självförvållat rus är 

inte helt oväntat tillvägagångssättet. Det är en omständighet som HD berör i både NJA 2011 

s. 563 och NJA 2012 s. 45. Dock är det värt att notera att det inte har någon inverkan på de 

båda målens utgång. Detta beror som HD påpekar att det inte räcker med att se till 

tillvägagångssättet för att avgöra uppsåtet, men det är definitivt en omständighet som bör 

beaktas.  

 

5.1.2 Alkoholens inverkan? 
En annan oklarhet med den nya praxisen är på vilket sätt berusningen spelar in på 

uppsåtsbedömningen. I NJA 2011 s. 611 menar HD att gärningspersonen saknar uppsåt på 

grund av att konsekvenserna för fullbordan av gärningspersonens handlande hade inneburit en 

allvarlig risk för honom. Man säger från HD:s håll som jag tolkar det att, hade personen varit 

nykter och förstått innebörden av sitt handlande hade han aldrig agerat på det sättet han 

gjorde. Alltså gör man en bedömning utifrån vad han hade vetat om han var nykter. Denna typ 

av bedömning som Wetter har förespråkat förr i tiden och som HD nu har tagit ställning emot. 

Var det verkar har HD dock godkänt den typen av resonemang när den innebär en friade 

istället för en fällande dom som det brukar göra i självförvållat berusade fall. Det vanliga är 

nämligen att en person fälls för ett uppsåtligt brott då denne om hen varit nykter hade förstått 

att exempelvis en glasruta går sönder om det kastas en sten mot den.  

Vad mer som är intressant med detta är att berusningens inverkan som den används i NJA 

2011 s. 611 inte överrensstämmer med hur den har använts i NJA 2011 s. 563, som ligger till 

grund för den nya uppsåtsbedömningen vid självförvållat rus. I det fallet friades 

gärningspersonen på grund av att denne inte hade insett att knivhugg mot hals och huvud kan 

resultera i att en person avlider. Alltså hade han varit nykter hade han kunnat dömas för 
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brottet, men nu var gärningspersonen så pass berusad att denne inte insåg detta och kunde 

således inte dömas för uppsåtligt brott.  

För att sammanfatta detta i korthet går det att konstatera att i NJA 2011 s. 611 frias 

gärningspersonen på grund av att han, om han varit nykter, hade insett konsekvenserna av sitt 

handlande. I NJA 2011 s. 563 friades däremot personen på grund av att han var för berusad 

för att inse konsekvenserna av sitt handlande. Frågan som uppstår är således om en 

uppsåtsbedömning vid självförvållat rus ska göras utifrån vad gärningspersonen i ögonblicket 

är medveten om eller vad denne borde varit medveten om? 

 

5.1.3 Bedöma insikten? 
Ett sista problem som jag har identifierat är att det råder oklarhet om hur bedömningen ska 

ske avseende vad en kraftigt berusad person inser. I både NJA 2011 s. 563 och i NJA 2012 s. 

45 har HD kommit fram till att gärningspersonerna haft uppsåt till att allvarligt skada men 

inte till att döda offren. Hur HD har kommit till dessa slutsatser anser jag fortfarande inte är 

utrett. HD anser i domarna att gärningspersonerna inte kan ha varit medvetna om att offren 

riskerade avlida. Min fråga är hur de kan dra den slutsatsen? HD har till viss del förklarat sitt 

resonemang i NJA 2011 s. 563 med att hänvisa till att gärningspersonen M.H. borde ha dödat 

offren i de fall han hade velat, detta berodde på att båda offren inte gjorde motstånd. Vidare 

menar HD att det faktum att M.H. inte följer efter offren när de lämnar lägenheten talar mot 

uppsåt till dödande. Någonting som dock talar mot att M.H. hade uppsåt att dödat är SOS-

alarm samtalet han ringde efter angreppet. I samtalet framkom det att M. H trodde att han 

dödat de båda offren. Med detta i beaktande framstår det istället som tämligen uppenbart att 

M. H inte följde efter offren ut ur lägenheten.   

 

I NJA 2012 s. 45 ansåg HD att gärningspersonens agerande efter händelsen och det faktum att 

han verkade ovetande om vad han gjort pekade på avsaknad av uppsåt till att döda. Men det 

talar, som jag ser det, lika mycket emot uppsåt till misshandel som till att döda. Jag kan ärligt 

talat inte se hur HD kommer fram till slutsatsen att de båda gärningspersonerna har haft 

uppsåt till att allvarligt skada men inte till att döda.  

 
5.2 Sexualbrotten 
 
I de rättsfall som hitintills varit vägledande i frågan om uppsåtsbedömning vid självförvållat 

rus har det i två fall handlat om grövre våldsbrott och ett fall av mordbrand. Vad som är 
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gemensamt för alla dessa tre brott är att det finns oaktsamhetsbrott att falla tillbaka på om 

uppsåt inte går att styrka. Även om det i regel är stora skillnader i straffskalan mellan ett 

uppsåtligt brott som mord (tio år till livstid) och det motsvarande oaktsamhetsbrottet vållande 

till annans död, (böter till fängelse i högst två år, eller om det är grovt i högst sex år) så 

innebär detta fortfarande att en eventuellt striktare bedömning av uppsåtet inte resulterar i att 

gärningspersonerna kan bli helt fria från ansvar. Detta gäller dock inte med sexualbrotten då 

det inte finns något oaktsamhetsbrott att falla tillbaka på. För alla sexualbrott krävs uppsåt, 

även de brotten med en lägre straffskala. Detta är precis som Wennberg påpekar ett problem 

inte bara på grund av att en gärningsperson kan hävda att denne hade en blackout och inte 

visste vad hen gjorde eller att hen inte hade kotroll över sina handlingar.80 Wennberg har 

väckt frågan om sexualbrotten i debatten men har så vitt jag erfarit inte erhållit ett sakligt svar 

på hur den frågan ska lösas. Anledningen till att just sexualbrotten innebär ett större problem 

är att det inte enbart krävs uppsåt till det sexuella handlandet. Skillnaden mot våldsbrotten är 

att gärningspersonen när det gäller sexualbrotten förutom uppsåt till handlingarna dessutom 

måste ha uppsåt till att handlingarna är påtvingade. Det går inte att samtycka till att bli dödad, 

vilket gör att denna problematik inte finns vid den typen av brottslighet. Dock går det 

självklart att samtycka till sexuella handlingar och handlingen blir enbart förbjuden när den 

uppsåtligen har påtvingats brottsoffret. Av den anledningen blir inte en person skyldig till 

brott om denne varit i villfarelse om den andra personens samtycke till handlingarna.  

Det blir allstå en dubbelproblematik, dels blir det svårt att göra en uppsåtsbedömning till 

huruvida gärningspersonen hade uppsåt till våldshandlingen, men också till huruvida hen hade 

uppsåt till den påtvingade sexuella handlingen.  

 
5.3 Utvecklingen 
 
5.3.1 Det teoretiska skiftet 

 
En intressant utveckling som är under pågående och som HD hänvisar till i NJA 2011 s. 563 

är den från ett mer allmänpreventivt synsätt, som tidigare fanns i svensk straffrätt, till ett 

synsätt som i större utsträckning utgår ifrån konformitetsprincipen.81 Den tidigare mer 

allmänpreventiva inställningen till straffrätten går exempelvis att se i de stränga straffen mot 

                                                
80 Suzanne Wennberg, Juridisk Tidskrift nr 4 2011/2012 s. 906-907 Berusade eller drogade personers ansvar för 
brott – ny praxis på avvägar. Samt http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/atalad-kan-havda-fylla-och-ga-
fri_6598474.svd. 
81 NJA 2012 s. 563 p 21-22. 
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narkotikalagstiftning och införandet samt upphöjandet av brott till artbrott, som exempelvis 

rattfylleri och grov kvinnofridskränkning. HD menar i NJA 2011 s. 563 att från 1989 och 

framåt har skett en förändring i synen på straffrätt och dess funktion. Denna utveckling menar 

HD, i rättsfallet, har rört sig från att en allmänpreventiv inställning till att de rättsliga 

intressena har erhållit en större betydelse. Vad som synes intressant är frågan vart denna 

utveckling är på väg? Kommer denna utveckling att fortsätta och i så fall hur långt kan den 

utvecklas? Magnus Ulväng vill exempelvis inte bara ifrågasätta huruvida det går att bevisa 

uppsåt hos kraftigt berusade gärningspersoner utan även huruvida en gärningsperson kan 

dömas för uppsåtligt brott vid stark affekt.82 Med andra ord vilket ansvar som kan krävas av 

en person i ett väldigt upprört tillstånd. Bland annat menar Ulväng att personer i dessa 

situationer inte tänker igenom sina handlingar, eller ens tänker alls för den delen. Detta är 

rimligt att kräva för att det ska anses vara ett uppsåtligt handlande, menar Ulväng. Är detta 

nästa steg av utvecklingen eller stannar det med det självförvållande ruset? Det är en fråga 

som framtiden får utvisa, men vad som står klart är att det i dagsläget är lite oklart vart 

utvecklingen är på väg någonstans.  

 
5.3.2 Kan berusning bli en ursäkt? 
 
Hur den nya uppsåtsbedömningen vid självförvållat rus kommer att utveckla sig är det lite för 

tidigt att dra några definitiva slutsatser kring i dagsläget. Men vad jag är tämligen säker på 

och vilket också bekräftats i samtal med yrkesverksamma jurister är att det kommer från 

försvararsidorna prövas i vilken utsträckning dessa nya domar går att använda. Utvecklingen 

och framförallt i vilken utsträckning som rättsfallen och den nya praxisen kommer att 

användas är något som delar debatten. Medan professor emerita Madeleine Leijonhufvud 

oroligt menar att detta kommer att få förödande konsekvenser för straffrätten och att detta 

kommer att påverka ett stort antal mål i framtiden, är straffrättsprofessorerna Petter Asp och 

Magnus Ulväng av en annan åsikt.83 Asp och Ulväng menar att den bild som Leijonhufvud 

bygger upp är klart missvisande och att den praktiska användningen av rättsfallen kommer 

vara av betydligt mindre omfattning. Asp och Ulväng medger förvisso att den nya praxisen 

kommer ha en effekt och en väldigt avgörande och dramatisk sådan på vissa rättsfall men att 

dessa rättsfall i sig kommer vara så få till antalet att det inte är att anse som speciellt 

                                                
82 Ulväng, Rethinking “in Affect”– Disturbed States of Mind and Criminal Responsibility. 
83 SvJT 2012 s. 339-342. 
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dramatiskt.84 De underbygger sitt argument med att domstolarna kommer att göra en 

uppsåtsbedömning som de alltid ha gjort och att det på grund av detta inte kommer att ske 

någon dramatisk ökning i antalet mål som påverkas av den nya praxisen. Leijonhufvud menar 

däremot att de aktuella rättsfallen inte bara kommer att användas vid grova våldsbrott utan 

även vid sexualbrott. Det kommer dessutom enligt Leijonhufvud innebära att många 

gärningspersoner helt kommer undgå ansvar då de inte går att bevisa att de hade insikt om att 

deras offer inte var vid medvetande när den sexuella handlingen företogs.85  

Personligen är jag av den åsikten att det kommer få en klar inverkan på mål och att det 

kommer att bli klart svårare för framförallt åklagare att bevisa uppsåt när personer har varit 

kraftigt berusade. Dock tror jag inte att domstolarna kommer att tillåta berusning att upphöjas 

till en ansvarsfrihetsgrund. Som jag ser det hade HD möjligheten att göra detta i och med de 

två rättsfallen som avsåg försök till mord, men valde att inte göra det. Det ska dock bli väldigt 

intressant att se hur HD hanterar det första våldtäktsmålet som kommer prövas, för hos mig 

råder det inga tvivel om att det bara är en tidsfråga innan det blir aktuellt. Skulle HD i det 

läget helt fria gärningspersonen på grund av att den kraftiga berusningen resulterade i att 

gärningspersonen inte insåg att offret var medvetslös, sov eller till och med gjorde motstånd, 

finns en risk att berusning kan bli en upphöjt till en ansvarsfrihetsgrund. Självförvållad 

berusning kan dock, enligt min mening, utveckla sig till att bli en förmildrande omständighet, 

som innebär att ett allvarligt brott inte går att styrka. Detta skulle få effekten att 

gärningspersonen istället döms för ett mildare brott. Detta var vad som inträffade i NJA 2012 

s. 45 och i NJA 2011 s. 563. Att det likt NJA 2011 s. 611 kommer innebära att 

gärningspersoner helt blir fria från ansvar tror jag kommer vara väldigt ovanligt. Åklagarna 

kommer säkerligen att alltid gardera sina gärningsbeskrivningar med att även innefatta 

oaktsamhetsbrott i den mån detta är möjligt. Om detta är en tillfredsställande utveckling eller 

inte har jag inte för avsikt att ta ställning till, det beror helt och hållet på hur strikt man ser på 

legalitetsprincipen och vilket ansvar man anser att människor ska ta för sina handlingar.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
84 SvJT 2012 s. 341-342. 
85 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/atalad-kan-havda-fylla-och-ga-fri_6598474.svd. 
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6 Förslag på lösningar 
 
 
6.1 Rusbrottet 
 
Rusbrottet motsvarar den tyska modellen som presenterades under avsnitt 3.3 ovan och 

kommer inte att presenteras mycket närmare under detta avsnitt. Fokus kommer istället ligga 

på att se hur en sådan bestämmelse skulle kunna utformas och vilka konsekvenser den skulle 

innebära.  

Detta kan till att börja med uppfattas som något otillfredsställande att en person som 

exempelvis har försökt ta livet av en människa eller än värre kanske lyckats med att beröva 

någon livet, enbart döms för ett så kallat rusbrott till fem års fängelse. Ser man dock till 

alternativen som i vissa fall innebär att en gärningsperson döms för ett oaktsamhetsbrott till 

ett ännu lägre straff så ställs rusbrottet i ett annat perspektiv. Samtidigt går det att argumentera 

för att rusbrottet inte skulle ha ett straffvärde än oaktsamhetsbrotten. Ser man till detta är 

frågan om ett rusbrott verkligen skulle göra någon skillnad och om det skulle behövas. Frågan 

är vilket syfte det skulle uppfylla? Jag skulle vilja påstå att det utifrån ett brottsofferperspektiv 

där de är viktigt att brottsoffret blir tagen på allvar och att gärningspersonen blir straffad för 

brottet, fyller ett rusbrott inte någon större funktion. En gärningsperson skulle med störta 

sannolikhet inte få ett strängare straff genom ett införande av ett rusbrott. Självklart skulle ett 

rusbrott bli användbart vid exempelvis sexualbrotten där det inte finns något oaktsamhetsbrott 

att falla tillbaka på. Dock är jag av den uppfattningen att det finns bättre sätt att lösa 

problematiken med kraftigt berusade gärningsmän vid sexualbrott än att använda sig av ett 

rusbrott. Framförallt utifrån ett brottsofferperspektiv kan det framstå som, vilket också är 

fallet, att det är berusningen och inte den sexuella handlingen som bestraffas.  

Men det sker även brott i samhället som inte är grova våldsbrott eller sexualbrott. Ett exempel 

är skadegörelsebrott som av naturliga skäl är vanliga vid berusning. Dessa brott kräver också 

uppsåt. Det finns inte heller ett oaktsamhetsbrott att använda sig av i brist på uppsåt och jag 

anser att det vid denna typ av brottslighet fyller en större funktion. Det blir på ett annat sätt än 

vid sexualbrotten en markering från samhällets sida att det inte är acceptabelt att dricka sig 

berusad och sedan förstöra saker. Om en person exempelvis slår sönder en fönsterruta på väg 

hem från en fest och sedan uppger att han inte minns någonting från kvällen skulle det, som 

jag ser det, finnas en möjlighet att hen kan undgå ansvar för handlingen med den nya 

uppsåtsbedömningen. På samma sätt som att en person inte inser att den andre personen 

riskerar att avlida i fall att denne blir stucken i halsen som i NJA 2011 s. 563, går det att 
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argumentera för att en berusad person inte inser att en fönsterruta går sönder om man kastar 

en sten på den. I den typen av fall skulle det med ett rusbrott fortfarande finnas en möjlighet 

att straffa gärningspersonen trots att det inte går att bevisa uppsåt till skadegörelsebrott.  

Fyller ett sådant brott någon funktion och spelar det någon roll ifall en onykter person som 

slår sönder en ruta blir straffad för detta eller inte? Ja, det skulle jag vilja påstå att det gör. Vi 

har inget generellt förbud mot onykterhet i Sverige och jag förespråkar absolut inte detta 

heller, men att inför ett rusbrott skulle fortfarande vara en markering från samhällets sida att 

berusning inte uppmuntras.. Det skulle även hjälpa till vid mindre allvarliga brott exempelvis 

skadegörelse eller stöldbrott där det finns en risk att utvecklingen av uppsåtsbedömningar vid 

självförvållad berusning gör det möjligt att undkomma ansvar för brott om gärningspersonen 

var berusad.  

 

Ser vi istället till nackdelarna med rusbrottet och varför det inte redan inkorporerats i svensk 

lagstiftning beror det enligt straffansvarsutredningen på att det skulle vara ett främmande 

element i den svenska rättstraditionen.86 Detta är jag beredd att hålla med om, dock är jag inte 

lika övertygad att detta skulle vara ett problem. Vi har i svensk rätt idag inte den typen av 

lagbestämmelser som tar sikte på och straffar bakgrunden till ett brott, vilket det går att 

argumentera för att ett rusbrott gör.  

Straffansvarsutredningen påpekar vidare att det skulle kunna leda till alltför stränga straff för 

oaktsamhetsbrott när gärningspersonen varit berusad.87 Dessvärre utvecklar inte 

straffansvarsutredningen sitt resonemang kring detta påstående. Jag är beredd att hålla med 

om det uppenbara i att en straffskala som sträcker sig upp till fem år kan framstå som alltför 

hårt vid exempelvis ett oaktsamhetsbrott som allmänfarlig vårdslösthet där straffskalan 

sträcker sig upp till sex månader. Dock finns det som jag varit inne på tidigare 

oaktsamhetsbrott som har en högre straffskala än fem år nämligen vållande till annans död där 

straffskalan sträcker sig upp till sex års fängelse. Med detta sagt ska det självklart påpekas att 

majoriteten av oaktsamhetsbrotten har en lägre straffskala och att de då riskerar att bli högre 

straff för ett oaktsamhetsbrott där gärningspersonen varit onykter än om denne varit vid sina 

sinnens fulla bruk. Det skulle förvisso finnas möjlighet att använda rusbrottet som en 

försvårande omständighet för oaktsamhets brott om man på lagstiftningsnivå anser att det 

vore bra utifrån den generella folkhälsan, men även i de fallen skulle det vara bättre att i 

förarbetena och lagkommentarerna komplettera med att berusning ska ses som en försvårande 

                                                
86 SOU 1996:185, sid 165. 
87 SOU 1996:185, sid 165. 
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omständighet. Något som dock skulle tala emot att ett rusbrott skulle innebära en orimlig 

ökning i straffnivån för oaktsamhetsbrott är att med rusbrottet även införs konkurrensregler 

som klargör hur rusbrottet ska förhålla sig gentemot oaktsamhetsbrotten. Ett annat alternativ 

är självklart att införa ett rusbrott och sätta ner straffskalan i det fall att lagstiftaren är rädd för 

att det ska resultera i orimligt höga straffskalor för oaktsamhetsbrott. Problematiken med detta 

blir att de brott som saknar oaktsamhetsalternativ att falla tillbaka på riskerar att istället bli 

orimligt låga.  

Men det jag reagerar på när jag läser straffansvarsutredningens argument är att det framstår 

som om de saknar förtroende för domstolarnas förmåga att skapa en rimligt avvägd praxis. 

Det är trots allt i slutändan upp till domstolarna att avgöra hur hårda straff som rusbrottet ska 

resultera i. Trots att det finns livstidsstraff med i straffskalan för mord betyder inte att alla 

som uppsåtligt dödar någon får denna påföljd och det beror på att domstolarna har arbetat 

fram en praxis över vad som är rimligt genom åren och jag har det största förtroendet för att 

detta även skulle vara fallet med ett rusbrott.  

Straffansvarsutredningen är även bekymrade över hur straffmätningen ska gå till vid ett 

rusbrott. De hävdar att utgår man från vilket brott som ”egentligen” har begåtts kommer man 

väldigt nära ett presumerande av uppsåtet. Jag förstår poängen utredningen vill föra fram dock 

är jag inte beredd på att hålla med om den slutsatsen som utredningen kommer fram till. Ett 

rusbrott ska som jag förstår det användas som ett alternativ när de faktiska omständigheterna 

av händelseförloppet är klarlagt men där det inte går att bevisa att gärningspersonen har haft 

uppsåt till handlandet. När straffmätningen ska ske kan rätten utgå från vilka de faktiska 

omständigheterna är och bortse från vilket uppsåt gärningspersonen har haft då detta 

uppenbarligen inte har bevisats. Jag kan förstå att det kan bli en svår gränsdragning vid 

exempelvis försök till mord eller dråp, men även i de fallen måste man utgå från 

sakomständigheterna. Har personen rent objektivt handlat på ett sätt som är ägnat att beröva 

en människa livet utgår bedömningen från straffnivån för mord eller dråp när straffnivån för 

rusbrottet ska bestämmas. Jag anser inte att det går att likställas med att presumera uppsåt i 

det fall straffmätningen sker på ett sådant sätt.   

Straffansvarsutredningen avslutar sedan sitt resonemang med att konstatera att det inte heller 

går att utgå från graden av berusning när straffvärdet ska bestämmas för ett rusbrott, vilket för 

mig också framstår som en ren självklarhet.  

För att summera rusbrottet och dess vara eller icke vara i den svenska rätten vill jag till och 

börja med återknyta till att jag absolut inte håller med om att det skulle vara ett problem att 

hitta en rimlig straffnivå för rusbrotten. Jag är av den åsikten att domstolarna är mer än 
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kompetenta till att hitta en avvägning som skulle fungera på ett tillfredsställande sätt. Jag 

anser inte heller att det är ett problem som utredningen vill argumentera för att ett rusbrott 

skulle komma allt för nära att presumera uppsåtet för en gärningsperson. Hade uppsåtet 

presumerats hade vi inte varit i behov av ett rusbrott.  

Vad jag dock anser talar emot ett rusbrott i svensk rätt är dels att det i viss del, precis som 

utredningen pekar på, helt saknas liknande bestämmelser i svensk rätt och att det inte är en del 

av vår rättstradition. Det kan framstå som ett vagt argument men det går inte att helt frångå 

det straffsystem som har byggts upp.  

Den starkast övervägande orsaken till att vi inte bör inför ett rusbrott i svensk lagstiftning är 

att det inte skulle vara den bästa tänkbara lösningen på problemet som finns med 

uppsåtsbedömningar vid självförvållat rus.  Anledningen till detta är att jag till att börja med 

är av den åsikten att ett rusbrott inte skulle bli användbart vid grövre brottslighet likt den som 

HD hittills har prövat, av den anledningen att straffskalan är allt för låg. Framförallt när det 

finns oaktsamhetsbrott som täcker upp och har en liknande straffskala. Ett rusbrott skulle 

dock fylla en funktion för sexualbrotten där det inte finns oaktsamhetsbrott och där det ändå 

kan motiveras med långa fängelsestraff. Dock anser jag att rusbrottet inte skulle vara en 

tillfredsställande lösning på problemet, ur ett brottsofferperspektiv som jag nämnt tidigare. 

Frågan är då om det skulle fylla någon funktion för mängdbrott och mindre alvarliga brott, 

exempelvis stöld, snatteri eller skadegörelsebrott. Jag är här tveksam till att utvecklingen i 

praxis kommer att utvecklas på ett sådant sätt att gärningspersoner undgår ansvar för brott på 

grund av att de varit onyktra. På samma sätt som HD ansåg att uppsåt för misshandel kunde 

bevisas i NJA 2011 s. 563 trots att uppsåt till mord inte gick att bevisa, så är jag tämligen 

säker på att domstolarna kommer att vara av den åsikten att uppsåt går att styrka vid 

mängdbrott trots att gärningspersonen varit kraftigt berusade. Jag delar nämligen Petter Asp 

och Magnus Ullvängs åsikt i det hänseendet att det i de flesta fallen fortfarande går att bevisa 

vilket uppsåt en gärningsperson har.88 Detta trots att det finns en risk att de vägledande 

domarna ritar om kartan för hur en uppsåtsbedömning vid självförvållat rus ska göras så anser 

jag att den risken är ganska liten. Risken för detta blir dessvärre större för de brott som saknar 

ett oaktsamhetsalternativ.  

Jag vill mena att det är betydligt svårare att avgöra huruvida en person har uppsåt till att 

beröva någon livet eller att enbart grovt misshandla en annan människa, än vad det är att göra 

en uppsåtsbedömning vid ett skadegörelsebrott eller ett snatteri. Det finns också en uppenbar 

                                                
88 SvJT 2012 s 342. 
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risk att berusning utvecklas till att i praktiken bli en ansvarfrihetsgrund för brott som saknar 

oaktsamhetsalternativ i fall den nya praxisen skulle tolkas alltför generöst vilket jag inte tror 

varit HD:s tanke. Jag tror inte heller att domstolarna kommer vara beredda att fullfölja en 

sådan praxis. Med detta sagt anser jag inte att ett rusbrott skulle ha den omfattande effekten 

och jag tror inte att det skulle vara den ultimata lösningen på problemet.  

Dock skulle det ur en rättspolitisk synpunkt finnas en annan anledning att använda sig av 

rusbrottet. Att tydligt markera att det inte är accepterat från samhällets sida att berusa sig och 

begå brott, eller till och med signalera att det är värre att begå brott under berusning än om 

personen skulle vara nykter. Detta kan självfallet leda till en helt annan diskussion om 

folkhälsa och syn på alkohol i stort och är inget som jag kommer att fördjupa mig i mer utan 

bara konstatera att en ruslag skulle fylla ett sådant syfte på ett mer tillfredsställande sätt än det 

skulle lösa problemet med uppsåtsbedömningen vid självförvållat rus.  

 

Ett annat exempel som påminner om den tyska metoden är den som Wennberg nämner som 

ett alternativ, men som hon även själv till viss del avslår.89 Alternativet innebär att införa en 

generell regel som fastställer att, om ett brott begås under kraftig berusning och uppsåt inte 

går att styrka, döms gärningspersonen istället för oaktsamhetsbrott. Denna metod skulle gälla 

alla uppsåtsbrott som saknar ett motsvarande oaktsamhetsbrott, exempelvis våldtäkt eller 

skadegörelse. Anledningen till att Wennberg själv avfärdar förslaget är att det precis som den 

föregående praxisen bygger på en fingering. Det ska i sådant fall fingers ett oaktsamhetsbrott 

som inte tidigare funnits. Wennberg menar då på att om fingering ändå ska tillåtas, vilket hon 

förespråkar, inom svensk straffrätt är det bättre att fingera ett likgiltighetsuppsåt på samma 

sätt som har skett tidigare med hjälp av NJA 1973 s. 590.  

 
6.2 Oaktsam våldtäkt 
I Norge finns från och med år 2000 ett tillägg i våldtäktsparagrafen som lyder; 

”Den som ved grov uaktsamhet gjør seg skyldig i voldtekt etter første ledd, straffes med 

fengsel inntil 5 år. Foreligger omstendigheter som nevnt i tredje ledd, er straffen fengelse 

inntil 8 år.”90 

Den norska våldtäktsparagrafen påminner om den svenska och består i grunden av tre delar. 

Våldtäktsbegreppet definieras följande sätt, en person är skyldig till våldtäkt genom att denne; 

a) med våld eller hot om våld skaffar sig sexuellt umgänge. Eller om denne b) har sexuellt 

                                                
89 JT 2011/12 s. 908. 
90 Straffeloven, 192 § fjärde stycket. 
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umgänge med någon som är medvetslös eller annars är oförmögen att motsätta sig 

handlingen. Avslutningsvis är det i enlighet med våldtäktsparagrafen straffbart att c) med våld 

eller hot om våld förmå någon att ha sexuellt umgänge med någon annan eller utföra en 

liknande sexuell handling med sig själv. 91 

Om detta ska jämföras med den svenska våldtäktslagstiftningen är den uppbyggd på ett 

liknande sätt, där lagstiftningen utgår från första stycket och att gärningspersonen med våld 

eller hot om våld tilltvingar sig, eller tvingar offret att företa eller tåla, samlag eller annan 

sexuell handling som är jämförlig. I detta stycke skulle jag vilja påstå att punkterna a) och c) i 

den norska lagstiftningen innefattas. Andra stycket i den svenska våldtäktsparagrafen tar sikte 

på vad som i den norska paragrafen motsvarar punkten b). Den svenska formuleringen 

innebär att det är straffbart att genomföra samlag eller en annan jämförlig handling med en 

person som på grund av medvetslöshet, sömn, sjukdom, drog- eller alkoholpåverkan, 

kroppsskada eller som annars med hänsyn till omständigheterna befunnit sig i ett hjälplöst 

tillstånd. Skillnaden är att den norska lagstiftningen reglerar att om offret ska vara medvetslös 

eller inte ska kunna motsätta sig handlingen, medan den svenska använder sig av uttrycket att 

offret ska vara i ett hjälplöst tillstånd. Även om denna skillnad kan bli avgörande i vissa fall 

kommer jag inte närmare gå in på den då det i min mening inte spelar någon större roll för hur 

ett oaktsamhetsbrott ska utformas.  

Det finns olika gärningsmoment som en gärningsperson kan vara oaktsam inför, dessa 

kommer jag att redogöra för här.  

 

Våld, Oaktsamheten kan utifrån den norska punkten a), eller det svenska första stycket bestå i 

att gärningspersonen varit oaktsam till att denne utfört våld, vilket förvisso torde vara ytterst 

ovanligt. Det skulle i så fall vara om gärningspersonen är oaktsam till att denne exempelvis 

håller i offret eller att denne med sin betydligt större kroppsmassa tvingar offret att ligga still. 

Men det kan också handla om BDSM sex där den ena parten uppfattar det som att hen blir 

misshandlad medan den andra parten lever i villfarelse om att de har BDSM sex med 

varandra. 

Liknande situationer kan även uppkomma när det gäller hot. Den ena parten uppfattar 

situationen som en form av ”dirty talk” medan den andre parten uppfattar sig som hotad och 

känner sig tvingad att fullfölja eller utstå vissa sexuella handlingar.  

                                                
91 Straffeloven, 192 § första stycket.  
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I dessa situationer förekommer inte något uppsåt från gärningspersonen men utifrån offrets 

perspektiv uppfattas detta som våld eller hot, vilket leder till att gärningspersonen kan straffas 

för oaktsam våldtäkt. Detta förutsätter självklart att gärningspersonen borde ha insett att 

dennes handlande utifrån offrets perspektiv eller synvinkel kan uppfattas som hot eller våld. 

Gärningspersonen har då varit oaktsam till det förhållandet att hen borde ha insett att 

handlandet innebar ett hot eller en våldshandling som i sin tur tvingade offret till sexuellt 

umgänge eller en jämförande sexuell handling.  

 

Samtycke, ett gärningsmoment där det kan förekomma oaktsamhet är huruvida det har funnits 

samtycke till det sexuella umgänget. Med andra ord, har gärningspersonen genom oaktsamhet 

undgått uppfatta att offret inte har samtyckt till den sexuella handlingen. Ett exempel på detta 

är om en person varit så berusad att denne inte uppfatta om offret varit i ett hjälplöst tillstånd 

vid den sexuella handlingen eller inte.  

En person kan även vid självförvållad berusning vara oaktsam till att offret visat eller uttalat 

att denne inte samtycker till en sexuell handling. Det finns olika sätt offret kan ha visat att hen 

inte samtycker, exempelvis genom att offret säger något som hen anser tydliggör att det 

saknas samtycke medan gärningspersonen i sitt berusade tillstånd uppfattar eller tolkar 

uttalandet på ett annat sätt. Det andra scenariot är att offret med kroppen tydliggör sin 

inställning till ett sexuellt umgänge. Detta kan vara svårare att förstå och kan missuppfattas 

även hos personer som inte är alkoholpåverkade. Men det handlar om situationer där 

gärningspersonen borde ha insett att det inte fanns ett samtycke. Borde inte gärningspersonen 

insett att offret motsade sig en sexuell handling, kan gärningspersonen ändå straffas i det fall 

att hen kan klandras för missförståndet. Framstår det att signalerna från brottsoffret var så 

vaga att det inte var befogat av gärningspersonen att uppfatta detta som ett motstånd eller en 

avvärjande gest, oavsett berusning är den sexuella handlingen inte straffbar.  

 

Sexuellt umgänge, är ett gärningsmoment som det sällan uppstår oklarheter kring, även om 

möjligheten finns. Det handlar då om en situation där gärningspersonen är så berusad att hen 

inte förstår, eller uppfattar, att hen har sexuellt umgänge. Det gäller oftast om graden av 

berusning är så stark att person inte längre har kontroll över sin kropp eller är medveten av 

vad denne gör. Men det kan också handla om att en person i sitt berusade tillstånd inte inser 

att den handlingen hen utför är att anse som sexuell.  
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Hur skulle en lagbestämmelse komma till användning och vilka effekter skulle den få?  

 

Till att börja med skulle ett införande av en oaktsam våldtäktsparagraf ge en alternativ lösning 

på det problemet som uppstår när en berusad person förgriper sig på en annan människa och 

uppsåt inte går att bevisa. I dagsläget finns inget sådant alternativ och det skulle en oaktsam 

våldtäktsbestämmelse bidra med.  

Ett införande av en oaktsam våldtäktsbestämmelse skulle även skicka tydliga signaler från 

samhällets sida. Det skulle innebära en distinkt markering om att det inte under några 

omständigheter är acceptabelt att dricka sig berusad och sedan utföra brott. Likaså markerar 

lagstiftaren hur allvarligt de ser på sexualbrott och att det inte ska finnas möjlighet att 

undkomma ansvar på grund av att offret varit onykter och inte minns något av händelsen.  

En introducering av en bestämmelse skulle även kunna få allmänpreventiva effekter. Den 

markeringen som jag tidigare nämnde skulle också innebära att personer blir mer medvetna 

om att det aldrig under några omständigheter är godtagbart att bara ”köra på”, i fall att det 

råder oklarheter om vad den andra personens intentioner är. Precis som Leijonhufvud och 

Wennberg skriver, skulle motsatsen, att det blir svårare att straffa förövare för sexualbrott på 

grund av berusning skicka en signal att det går att komma undan med förklaringen ” jag var så 

full att jag trodde hon var med på allt”.92 Det skulle enligt mig få innebörden att allt fler 

personer tänkte till både en och två gånger och verkligen försäkrade sig om att människan 

intill verkligen hade samma inställning som än själv.  

Det skulle inte längre finnas möjlighet att påstå att man var för full eller att hen inte sa ifrån. 

Jag skulle även vilja påstå att det blir ett litet steg närmare mot den samtyckes reglering som 

både har debatterats och utretts tidigare.93 Med det menar jag att från att, som det ser ut idag, 

motparten behöver säga ifrån för att det ska anses vara en våldtäkt till att åtminstone närma 

sig en reglering där det även anses vara en våldtäkt i fall att motparten inte ger sitt 

godkännande eller i varje fall ger signaler på att hen vill medverka till ett sexuellt umgänge. 

Om det införs en oaktsam våldtäktsbestämmelse i den svenska lagstiftningen kan inte längre 

förövarna hävda att de inte insåg att offret inte sa ifrån.  

                                                
92 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/atalad-kan-havda-fylla-och-ga-fri_6598474.svd, publicerad 1 nov 2011 
uppdaterad 3 nov 2011. 
93 SOU 2010:71, samt http://www.dagensjuridik.se/2011/05/leijonhufvud-ar-man-osaker-fragar-man, publicerad 
2011-05-11 och http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/lag-om-samtycke-kan-inte-vanta_6147831.svd, 
publicerad 2011-05-07. 
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Det skulle dessutom vara väldigt positivt utifrån ett brottsofferperspektiv. Regleringen skulle 

flytta mycket av det fokus som idag riskerar att hamna på offret och dennes 

alkoholkonsumtion och istället lägga mer vikt vid gärningspersonens tillstånd.  

Problematiken som uppstår är att det finns en risk att rättssäkerheten försämras om 

skuldkraven sänks. En lagbestämmelse som har ett lägre skuldkrav innebär i regel också att 

risken för att människor ska bli felaktigt dömda ökar.  

Ett annat problemen som riskerar uppstå i och med detta är självklart bevisningen. Det är dels 

besvärligt för en åklagare att bevisa att en förövare borde ha insett exempelvis att offret var 

medvetslös. Detta innebär uppenbarligen också en klar risk för rättssäkerheten. Fördelen ur 

bevishänseende är att gärningspersonens berusningsgrad inte blir avgörande för huruvida 

denne kan dömas eller inte, som i de fall HD har avgjort under 2011. Där gick inte uppsåt att 

bevisa på grund av den kraftiga berusningen, medan detta inte behöver tas med i beaktande 

för att straffa någon för ett oaktsamhetsbrott. Problemet blir då istället om det ska anses vara 

en uppsåtlig eller oaktsam våldtäkt.  

Under det norska förarbetet 94 som ledde fram till bestämmelsen diskuterades dock risken 

med en så kallad nedsubsumtion, alltså att domstolarna i flera fall väljer att döma för det 

lindrigare brottet om det finns som alternativ. Risken som finns är att domstolarna istället för 

att fatta ett svårt och obekvämt beslut i en fråga där det kanske står och väger för hur 

bedömningen ska ske nu kan ”fega ur” och använda sig av det mindre ingripande alternativet 

som den oaktsamma våldtäkten innebär. Det är fortfarande en våldtäkt men i och med att 

straffskalan i regel är lägre blir inte konsekvenserna av ett sådant beslut lika allvarligt.  

Att införa en bestämmelse avseende oaktsam våldtäkt har inte tidigare diskuterats i någon 

straffrättsreform och jag anser att det vore av intresse att åtminstone utreda huruvida det 

skulle vara ett alternativ i den svenska lagstiftningen.  

 
6.3 Ett tydligt ställningstagande ifrån lagstiftaren 
 
En tredje lösning på problematiken med att göra uppsåtsbedömningar på människor som 

uppsåtligen har berusat sig är att lagstiftaren tar ett beslut och klargör på vilket sätt som detta 

ska ske. Det har som ovan redovisats debatterats i många år hur den aktuella lagbestämmelsen 

ska tolkas och det har även som vi nu efter år 2011 även gjorts olika tolkningar och 

bedömningar i praxis. HD påpekar i NJA 2011 s. 563 att frågan har aktualiserats vid ett flertal 

tillfällen sedan 1973 år praxis. Dock har ingen ändring skett och det har inte heller gjorts ett 

                                                
94 NOU 1997:23 s. 73. 
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tydligt ställningstagande. Man skulle kunna säga att frågan har lyfts utan att egentligen 

besvaras. I SOU 1996:185 ges exempelvis ett förslag på ny formulering av 1 kap 2 § 2 st. 

BrB, vilket inte fick stöd i riksdagen. Det skulle av den anledningen vara på sin plats att 

lagstiftaren gjorde en utförlig utredning och tog ställning och en gång för alla klargjorde på 

vilket sätt paragrafen ska tolkas, alternativt att den ska omformulera. Det kan till och med, om 

man ska gå efter den tolkningen HD nu har använt sig av, bli aktuellt att avskaffa och ta bort 

det andra stycket från paragrafen helt och hållet.  

På vilket sätt detta ska ske ser jag inte som det avgörande utan det handlar enligt min åsikt 

mest om att lagstiftaren tar ett aktivt beslut om hur de vill att Sverige som land hanterar 

frågan. Det går självklart att argumentera för att lagstiftaren tagit ett aktivt beslut och låtit 

domstolarna avgöra frågan. Men jag tror inte att det har varit lagstiftarens tanke. Det på grund 

av att de trots allt har gjort försök till att reglera frågan utan att lyckas få igenom detta.  

 
7 Avslutande reflektioner 
 
Ett tredje alternativ 

Angående om det finns ett tredje alternativ förutom den äldre tolkningen och den nya som HD 

har slagit fast, anser jag att de förslag som jag har gett om att inför ett rusbrott eller oaktsam 

våldtäck åtminstone bör utredas. Rusbrottet är något som inte är anpassad efter det svenska 

straffrättssystemet, men som jag ser det skulle det ändå gå att införa. Dock har jag väldigt 

svårt att se att det inom en snar framtid skulle ske. Anledningen till min pessimistiska 

inställning är att det i SOU 1996:185 diskuterades och avfärdades. Att en utredning skulle 

komma till någon annan slutsatts idag har jag svårt att föreställa mig. Men om den nya 

uppsåtsbedömningen vid självförvållat rus visar sig resultera i att ett alltför stort antal 

personer blir friade från ansvar och opinionen kraftigt reagerar kan det finnas utrymme för att 

lagstiftaren känner sig tvingade till att agera, då kan rusbrottet kanske omvärderas.   

 

Att det skulle införas en lagbestämmelse avseende oaktsam våldtäkt ser jag inte heller som 

särskilt troligt i dagsläget. Precis som när det gäller rusbrottet har den oaktsamma våldtäkten 

diskuterats på lagstiftningsnivå. Bland annat en motion om ett införande avfärdades så sent 

som 2010. Men jag tror även att ett införande skulle vara en allt för kontroversiell fråga för att 

någon lagstiftare skulle våga föreslå den som samhällsklimatet ser ut idag. Jag ställer mig 

personligen också tveksam till att det skulle vara den bästa lösningen på problemet med 

uppsåtsbedömningar vid självförvållat rus. Det skulle som jag ser det inte räcka med att införa 
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en oaktsam våldtäkt utan det skulle behöva införas oaktsamhetsbrott för alla brott som idag 

enbart har ett krav om uppsåt.  

 

Att lagstiftaren skulle utreda frågan och komma med ett förslag på lösning ser jag som sagt 

inte under en överskådlig framtid och jag är tämligen säker på att HD kommer att ha fria 

händer att reglera frågan, åtminstone tills det väcks en stark opinion mot hur domstolarna ska 

bedöma uppsåt vid självförvållat rus.  

Konsekvenserna 

Vilka kommer konsekvenserna bli för den nya uppsåtsbedömningen vid självförvållat rus? 

Som jag ser det har HD öppnat upp för att det framöver kommer finnas en möjlighet att 

använda självförvållad berusning som ursäkt för att undvika ansvar för brott. Men även om 

den möjligheten nu finns tror jag inte att den kommer få stor effekt. Självfallet kommer det i 

flertalet fall att ha en avgörande utgång i enskilda brottmål och jag tror att det finns en risk för 

att många gärningar kommer att degraderas till ett längre brott på grund av berusning. Men 

jag tror inte att den nya uppsåtsbedömningen vid självförvållat rus kommer resultera i att 

berusning, i praktiken, upphöjs till en ansvarsfrihetsgrund. Anledningen till detta menar jag är 

att domstolarna inte kommer vara benägna att frikänna människor helt för exempelvis 

sexualbrott eller skadegörelsebrott, på grund av att gärningspersonen varit kraftigt berusad 

och att uppsåt således varit svårt att bevisa. Konsekvenserna hade som jag ser det blivit 

orimliga och det skulle dessutom förstöra trovärdigheten för det svenska rättssystemet. Det 

ska dock bli väldigt intressant att se hur HD väljer att hantera det första våldtäktsmålet med en 

invändning om att uppsåt inte går att bevisa på grund av självförvållad berusning. Det är 

nämligen som jag ser det enbart en tidsfråga innan detta kommer inträffa. Det är först när det 

blir aktuellt som vi kan se vilken effekt den nya uppsåtsbedömningen vid självförvållat rus 

egentligen har fått och om HD väljer att fortsätta att röra sig mot det nyklassicistiska 

riktningen eller att gå tillbaka till en allmänpreventiv inställning. Jag tror personligen att den 

nyklassicistiska riktningen kommer att avstanna, åtminstone vad gäller uppsåtsbedömningen 

vid självförvållat rus.  
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