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Summary 
The issue of how legal liability should be assessed when a temporarily 
insane person commits a punishable offense is a classical problem within 
criminal law. How the Swedish law regards a state of confusion caused by 
intoxication will be examined in this thesis. More specifically what is the 
criminal liability regarding self-induced intoxication? Different 
interpretations expressed both in de lege lata and in de lege ferenda in the 
legal literature are presented. The legally skilled have, on numerous 
occasions, discussed whether or not it is justifiable to enlarge the liability 
for a person that by own fault has put themselves in a drunken state. Should 
motives of crime policy and efficiency be given precedency over rule of 
law-principles such as nulla poena sine culpa? The purpose of this thesis is 
to examine applicable law prior - as well as after - the ruling in NJA 2011 s. 
563.  
 
The previously existing legal position stated that criminal liability was 
enlarged to a certain extent by the ability to waive criminal intent and 
negligence. This was clearly put in the legislative history of the Penal Code. 
There was however a lack of consensus in the legal literature regarding this 
interpretation of BrB 1:2 2nd paragraph. The opponents claimed that the 
regulation only should be seen as a reminder that intoxication shouldn’t 
function as a mitigating circumstance. The background to this was found in 
older regulations, which they meant was misinterpreted by the legislative 
history. Nevertheless, through NJA 1973 s. 590 it was found that an 
enlargement was to be considered as applicable law. The stance was 
questioned again as the ruling left unresolved questions of application: how 
should an enlargement be implemented, at what point was the offender 
intoxicated to the extent that an enlargement was relevant, and so on. The 
lack of legal certainty was reflected in the case law where support for 
different interpretations can be found: different types of enlargement and 
also assessments according to ordinary procedure. Some claim that the 
courts have been reluctant to modify guilt in most of the cases, as this would 
appear offensive.  
   
During fall 2011 the Supreme Court issued a ruling, NJA 2011 s. 563, that 
changed the long-standing Swedish legal position. It stated that a drunken 
offender would now be assessed under normal liability rules and that an 
enlargement of criminal liability could no longer be justified. The ruling 
aroused great interest and the debate was a fact. Critics predicted, amongst 
other, that the ruling would bring unwanted consequences, as offenders 
would use the intoxication as an excuse in order to avoid penalty. Others 
claimed that the apprehensions are exaggerated and that the ruling instead 
brought clarity to a messy legal situation. The subsequent cases presented in 
the thesis shows that the ruling has had an impact and that ordinary liability 
procedure has been applied. What effect the ruling may have in the long 
term only time will tell.        
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Sammanfattning 
Frågan om hur skuld ska bedömas då en person som varit tillfälligt 
sinnesförvirrad begår en straffbelagd handling är ett klassiskt straffrättsligt 
problem. I detta arbete undersöks hur den svenska rätten ser på när 
förvirringstillståndet beror på en berusning, närmare bestämt hur 
straffansvaret ser ut vid självförvållat rus. Här presenteras olika tolkningar 
som framförts i doktrinen både i de lege lata och i de lege ferenda. Juridiskt 
kunniga har i flera omgångar diskuterat huruvida det är försvarbart eller ej 
att utöka straffansvaret för en person som genom eget vållande har försatt 
sig i ett berusat tillstånd. Ska kriminalpolitiska och effektivitets motiv ges 
företräde över rättsstatsprinciper såsom skuldprincipen? Syftet med arbetet 
har varit att utreda hur gällande rätt har sett ut innan och efter avgörandet i 
NJA 2011 s. 563. 
 
Det tidigare rådande rättsläget gick ut på att straffansvaret utökades i viss 
utsträckning genom att uppsåt och oaktsamhet kunde efterges. Detta kom 
tydligt till uttryck i förarbetena till brottsbalken, dock var inte alla överens 
om att rusbestämmelsen i BrB 1:2 2 st skulle tolkas på det sättet. 
Motståndarna hävdade att bestämmelsen endast skulle ses som en 
påminnelse om att berusning inte skulle bedömas som en förmildrande 
omständighet. Bakgrunden till detta fann kritikerna i äldre rätt, vilket de 
menade att förarbetena hade missuppfattat. Genom NJA 1973 s. 590 
konstaterades emellertid att ett eftergivande var att anse som gällande rätt. 
Ställningstagandet blev ifrågasatt på nytt då domen lämnade olösta 
tillämpningsfrågor: hur ett eftergivande skulle genomföras, vid vilken punkt 
var gärningsmannen så pass berusad att ett eftergivande aktualiserades, osv. 
Det oklara rättsläget återspeglades i praxis där det går att finna stöd för olika 
tolkningar, olika varianter av eftergiven skuld och bedömning enligt vanliga 
ansvarsregler. Vissa har hävdat att domstolarna har varit motvilliga till att 
modifiera skulden i de allra flesta fall eftersom detta skulle framstå som 
stötande.     
 
Förra året kom en dom från HD, NJA 2011 s. 563, som ändrade det rättsläge 
som länge hade varit rådande i Sverige. HD slog fast att en berusad 
gärningsman numera skulle bedömas utifrån vanliga ansvarsregler och att 
ett utökat straffansvar inte längre kunde anses vara motiverat. Avgörandet 
väckte stort intresse och debatten var ett faktum. Kritiker förutspådde bland 
annat att domen skulle medföra oönskade konsekvenser genom att 
gärningsmän skulle använda sig av fylleursäkter och därigenom undgå 
straff. Andra hävdade att farhågorna var överdrivna och att domen istället 
klarade upp ett rörigt rättsläge. Av de efterkommande rättsfall som 
presenteras i arbetet går det att utläsa att avgörandet har fått genomslag och 
att vanliga uppsåts- och oaktsamhetsregler har tillämpats. Vilka 
konsekvenser avgörandet får i ett längre perspektiv får dock framtiden 
avgöra.  
 



 3 

Förord 
Nu har jag kommit till den punkt i min utbildning som för många år sen 
kändes extremt avlägsen. Efter ett studieuppehåll, som blev längre än 
planerat, tvivlade jag på om kunskapen och orken fanns kvar för att ta mig 
igenom de resterande poängen. Den sista terminen på Juridicum har dock 
både gått snabbt men också långsamt. Liknelsen med en pendel mellan hopp 
och förtvivlan är inte långt borta. I vissa stunder har jag förvånats över hur 
bra arbetet har flutit på medan i andra stunder har det känts överväldigande 
och jag har inte vetat i vilken ände jag skulle börja nysta i. Tvivlet kom och 
gick. Jag vill därför passa på att tacka nära och kära, familj och vänner som 
har ställt upp med stöd, fikor, samtal, träningspass, quiz-nights, 
korrekturläsning, hundpromenader och så vidare. Detta har hjälpt mig att 
hålla fokus och motivationen uppe i mina studiers slutfas.  
 
Idén till examensarbetet kom från en otroligt spännande och privilegierande 
fördjupningskurs i straffrätt, Straffansvar och straffpåföljder med särskilt 
fokus på det kriminella våldet. Under ett grupparbete med intressanta 
diskussioner på denna kurs väcktes tanken om att skriva arbetet kring just 
självförvållat rus. Vidare bygger ett av avsnitten i arbetet, 3.4.1 Brott och 
alkohol, på ännu en uppgift från kursen. Tack till föreläsare och kursare för 
inspiration.  
 
Ett stort tack till min handledare, Christian Häthén, för goda råd och 
synpunkter på vägens gång.   
 
Ett särskilt tack till min make för sitt tålamod.   
Faleminderit dhe të dua shumë! 
 
Malmö, maj 2012 
Milla Hillarp Ratkoceri 
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Förkortningar 
BrB   Brottsbalken (1962:700) 

Brå   Brottsförebyggande rådet 

EKMR, Europakonventionen Europeiska konventionen om skydd 
för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna 

HD    Högsta domstolen 

HovR   Hovrätten 

JT Juridisk Tidskrift vid Stockholms 
universitet 

NJA   Nytt juridiskt arkiv, avdelning I 

NTfK Nordisk Tidskrift for 
Kriminalvidenskab  

Prop.   Proposition 

RB   Rättegångsbalken (1942:740) 

RH   Rättsfall från hovrätterna 

RÅ   Riksåklagaren 

SL   Strafflag (1864) 

SOU   Statens offentliga utredningar 

SvD   Svenska Dagbladet 

SvJT   Svensk Juristtidning 

SvJT ref Svensk Juristtidning 
rättsfallsavdelning 

TfR Tidsskrift for Rettsvitenskap 

TR   Tingsrätten 
UNT   Upsala Nya Tidning 
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1 Inledning  
Alkohol har historiskt sett varit nära sammanknutet till den västerländska 
kulturen med Sverige inräknat. Men alkoholen är även i stånd att föra med 
sig en stor del misär. En inte obetydlig andel av brottsligheten begås av 
personer påverkade av alkohol eller andra berusningsmedel. Särskilt vid 
våldsbrotten är andelen påverkade förövare stor.  
 
Hur man har valt att behandla fall där gärningsmannen frivilligt har berusat 
sig och därefter begått en straffberättigad gärning är för rättsskipningen av 
stor betydelse. Frågor om skuld och vilket ansvar man kan ålägga 
gärningsmannen är centrala. Kan det faktum att man själv har försatt sig i ett 
tillstånd då man är ur sina sinnens fulla bruk göra att man automatiskt blir 
straffrättsligt ansvarig? Svensk rätt har under en längre period haft 
ståndpunkten att berusning inte utgör en ursäktande omständighet och att 
det mer eller mindre har utvidgat det personliga ansvaret. Detta går inte 
riktigt hand i hand med skuldtanken och alla de rättsprinciper som är 
förenliga med denna eftersom den tilltalade i princip kan dömas oberoende 
verklig skuld.    
 
Den 16:e september 2011 kom ett avgörande från Högsta domstolen (HD) 
beträffande en man som under berusat tillstånd hade stuckit två personer 
med en kökskniv. Han blev åtalad för mordförsök/dråp. Den åtalade menade 
bland annat att underinstanserna hade hanterat frågan om hans uppsåt 
slentrianmässigt. Den största rättsfrågan som behandlades i fallet var just 
straffansvaret vid självförvållat rus, hur man ska hantera skuldfrågan i fall 
av otillåtna handlingar där gärningsmannen uppenbarligen har varit berusad. 
Avgörandet slog fast att ett eftergivande av skuldkravet inte längre kan 
anses som gällande rätt. Utfallet av domen väckte debatt på många håll i 
Sverige, den har välkomnats med öppna armar av vissa och kritiserats 
nitiskt av andra. I media uttalade sig straffrättsprofessorer, domare, 
politiker, juridiskt intresserade bloggare med flera om det ändrade rättsläget.  
 
I bland annat Svenska Dagbladets debattforum ”Brännpunkt” kunde man 
följa inlägg från ena sidan och svar från den andra. Debatten fokuserade 
mycket på om HD hade handlat rätt i och med den nya praxis som uppstod 
på området och vilka konsekvenser domen skulle få. Det ena lägret med 
Madeleine Leijonhufvud och Suzanne Wennberg i spetsen framhöll att med 
hjälp av HD:s kursändring i fråga om straffansvar vid rus tillintetgjordes den 
tolkning som har varit grundläggande under 1900-talet och att gärningsmän 
runt om i landet kunde påstå fylla och därmed gå fria. I det andra lägret med 
Petter Asp och Magnus Ulväng som pådrivande framhölls att utfallet av 
domen gick i linje med den rättsutveckling Sverige har haft inom 
straffrätten, ett starkare fokus på rättssäkerhet och rättsstatsprinciper. De 
menade även att de farhågorna att berusning kunde upphöjas till en ursäkt 
inte är något man bör vara bekymrad över.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att försöka utreda och redogöra för rättsläget före 
och efter avgörandet i NJA 2011 s. 563, då HD gjorde en helomvändning 
från tidigare gällande rätt, i alla fall på det teoretiska planet. 
 
Följande specifika frågeställningar kommer att belysas:  

- Har man tidigare åsidosatt grundläggande straffrättsprinciper och 
vad har i så fall varit anledningar till detta? Finns det en historisk 
förankring för denna uppfattning? 

- Vilka var HD:s skäl till förändring av rättsläget? 
- Vad har kritiken bestått av och vad kan det bli för konsekvenser av 

HD:s nya dom?  
- Vilken ordning är att föredra? Med andra ord vilka slutsatser kan 

dras utifrån vad som kommit fram i arbetet?   

1.2 Avgränsningar 
Arbetet berör rättsliga begrepp som skuld och straffrättsligt ansvar, för den 
sakens skull kommer arbetet inte att ha fullt fokus på uppsåt och oaktsamhet 
som sådant. En kort genomgång av begreppen kommer att göras men en 
detaljerad djupdykning finns det inte utrymme för. Istället kommer fokus 
ligga på hur skuld och ansvar bedöms om gärningsmannen har varit berusad 
vid handlingsögonblicket. I arbetet är ett av nyckelorden skuld. För att 
förtydliga handlar begreppet skuld om det straffrättsliga ansvar man kan 
ådöma en person som misstänks för en brottslig gärning. Följaktligen har 
begreppet inte någon koppling till ekonomi eller moral. Vidare kommer 
arbetet inte att beröra atypiska russituationer såsom alkoholutlösta psykoser, 
vilket kan representeras av bland annat Flink-fallet, NJA 1995 s. 48, och 
patologiska rus, vilket kännetecknas av en anormal eller 
personlighetsfrämmande reaktion på ett måttligt intag av alkohol. 
Anledningen till detta är att dessa oftast klassas som en allvarlig psykisk 
störning som går under Brottsbalken (1962:700) [cit BrB] 30:6 och kan 
fungera som ursäktande. Dessutom är dessa tillstånd ytterst sällsynta. Fokus 
i detta arbete kommer som sagt istället ligga på själva skuldbedömningen i 
ansvarsdelen och inte i påföljdsdelen. Arbetet avgränsas också mot andra 
typer av rusmedel än alkohol. Även om bestämmelsen innefattar andra 
rusmedel så kommer fokus mer ligga på alkoholen. Kritiska röster har gjort 
sig hörda både mot den tidigare ordningen och mot det ställningstagande 
som togs i avgörandet alla argument eller skäl kommer dock inte kunna 
beredas utrymme i denna framställning. Till exempel i kritiken mot det 
tidigare rättsläget förekom ett argument kring huruvida förarbetena var 
grundade på misstolkningar av äldre rätt och vidare varför 
ställningstagandena i förarbetena på denna grund kunde förbises. En 
diskussion kring rättskälleläran finns det tyvärr inget utrymme för och 
kommer därför att uteslutas. Mot den nuvarande ordningen framfördes det 
kritik mot hur HD avgjorde sin dom. Straffprocessuella frågor som plenum 
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förtjänar också mer utrymme än vad kunde ges i detta arbete. För intresse 
finns det en uppsats av Eric Bylander som diskuterar plenumfrågan1.  

1.3 Metod och teori 
Eftersom syftet med arbete är att redogöra för gällande rätt har 
huvudsakligen en rättsdogmatisk metod använts. För att besvara 
frågeställningarna har därmed lag, förarbete, rättsfall och doktrin studerats. 
Vad gäller självförvållat rus finns det endast en bestämmelse som förhåller 
sig till hur straffansvar vid självförvållat rus ska behandlas. Vid en närmare 
granskning finner man att stadgandet inte kan ge en närmare beskrivning av 
rättsområdet. Detta innebär att den primära rättskällan, lagen, inte ger någon 
vidare vägledning om hur tillämpningen bör ske. Därför har fokus istället 
legat på vad som har uttryckts i förarbete, praxis och i doktrinen. Rättsfall 
har analyserats både före och efter avgörandet. Vad gäller praxis på området 
innan har det tidigare rättsläget ansetts relativt oklart. I princip har endast ett 
HD avgörande varit utslagsgivande för hur bestämmelsen skulle tolkas. 
Rättsfall från hovrätterna har därmed också tolkats. Sedan avgörandet har 
det redan kommit två domslut från HD och en del från hovrätterna. Dessa 
har studerats för att se hur domen har mottagits av praxis. Förutom förarbete 
har även olika offentliga utredningar granskats vilka kan ha bidragit till det 
nya rättsläget trots att betänkandena inte har lett till någon lagändring. 
Doktrinen har hjälpt till med att bland annat påvisa problem med de olika 
rättslägena. Ståndpunkter i doktrinen har därmed jämförts och analyserats. 
En komparativ och historisk metod för att se likheter och skillnader på hur 
man behandlade självförvållat rus i äldre rätt i jämförelse med hur det ser ut 
idag har också använts.  
 
Perspektivet som har valts till detta arbete är utifrån en rättssäkerhetssyn. 
Detta kommer att genomsyra den fortlöpande texten och ligga till grund för 
den analys som avslutar arbetet. Mer specifikt kommer olika 
straffrättsligaprinciper anknutna till skuld att belysas: täckningsprincipen, 
skuldprincipen och konformitetsprincipen. Om straffrätten bortser från 
grundläggande straffrättsprinciper vid prövning av skuld på grund av 
gärningsmannens eget vållande kan man då anse att rättskipningen är 
tillfredsställande. Rättssäkerhet – vilka krav är det som ställs på individen 
och i det här fallet den berusade individen och är dessa krav rimliga? I nästa 
kapitel kommer en mer utförlig redovisning angående de straffrättsliga 
principerna och skuldbegreppet att framställas.  

1.4 Material och forskningsläge 
Straffansvarsutredningens betänkande, SOU 1996:185 har varit till stor 
hjälp för att få övergripande kunskap på området. SOU:n har redogjort både 
för äldre rätt och dåvarande gällande rätt, för de olika huvudlinjerna inom 

                                                 
1 Bylander, HD plenumsparerar, InfoTorg Juridik, publicerad 30 september 2011, hämtad: 
20 januari 2012, kl. 17:04.   
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doktrinen samt de olika för- och nackdelarna med dessa. Det material som 
har använts för att framställa detta arbete är dock mestadels litteratur från 
den juridiska doktrinen men även en del rättsfall. Forskningsläget kan delas 
in i två perioder, före och efter avgörandet, tidigare och nuvarande gällande 
rätt. I den första perioden var det två professorer som utmärkte sig mest, 
Folke Wetter och Ivar Strahl. De argumenterade för motstående lösningar 
till hur rusbestämmelsen skulle tolkas. Wetters lösning på rättsfrågan 
introducerades redan på 1920-talet och hans uppfattning blev senare 
avgörande för det arbete som förekom BrB. Strahl analyserade detta 
rättsläge utförligt bland annat i sin artikel från 1965, ”Straffansvar vid rus” 
och redogjorde för sin egen linje. Intressanta synpunkter på de två 
tolkningarna gavs i mindre artiklar eller i mindre avsnitt i böcker rörande 
allmän straffrätt. Efter dessa framställningar producerades dock inte särskilt 
mycket på ett djupgående plan förrän Monica Strömmerstedts bok ”Med 
vett och vilja” framställdes i slutet på 1980-talet. Det är möjligt att hennes 
studier beträffande rättsfallen inte är de mest aktuella eftersom mycket kan 
ha förändrats sedan hennes bok kom ut på 80-talet. Hennes slutsatser kan 
dock kompletteras av bland annat mer färska produkter som exempelvis 
Asps och Ulvängs. I den andra perioden, efter HD:s avgörande, har Asp och 
Ulväng varit framträdande. Material som har använts för att redogöra för 
denna del har förutom deras analyser varit Johan Bouchts jämförelse mellan 
norsk och svensk rätt och åsikter framförda i den allmänna debatten.  

1.5 Disposition 
Arbetet har en i huvudsak kronologisk ordning, vissa undantag har dock 
skett för att få en sammanhängande framställning av olika åsikter framförda 
i doktrinen. I den första delen av uppsatsen ges en teoretisk bakgrund till 
vissa av de grundläggande rättsfrågor som omger de brottsliga gärningar 
begångna under självförvållat rus. Straffansvaret och skulden kommer i 
denna del att vara central. De subjektiva rekvisiten, uppsåt och oaktsamhet 
har framställts något översiktligt eftersom en mer detaljerad genomgång 
hade räckt till ett eget arbete eller en större avhandling. Efter det teoretiska 
kapitlet kommer en historisk resumé över hur frågan har behandlats i äldre 
rätt. Där berusningen har gått från att ha varit en förmildrande omständighet 
till att på 1900-talet kunnat efterge skuld om rustillståndet var framkallat 
genom eget vållande. Följande kapitel tar fäste på det tidigare rättsläget. I 
detta kapitel tas lagrummet i brottsbalken upp, förarbetena och tolkningarna 
till detta och även auktoritativ praxis. Därefter behandlas HD:s 
praxisändring, den efterföljande diskussionen samt efterkommande rättsfall. 
Arbetet avslutas med en analys över det tidigare och nuvarande rättsläget.  
 
Ett medvetet försök att ha en könsneutral textframställning och i de fiktiva 
exemplen används termen ”gärningsman” i brist på bättre term. I den 
reflektiva syftningen används dock varken han eller hon utan i så fall 
”denne”, ”vederbörande” eller ”personen i fråga”. I övriga exempel tagna 
från rättsfall har det dock förekommit vissa personliga pronomen för att 
underlätta förståelsen och för att läsaren lättare ska kunna följa med.   
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2 Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel kommer grundläggande straffrättsliga principer att ge en 
teoretisk bakgrund för att läsaren lättare ska kunna följa med i de 
diskussioner som har förts kring straffansvar vid självförvållat rus. Problem 
vid självförvållat rus kan oftast förbindas med uppsåtstäckningen då en 
brottslig handling har begåtts under inflytande av berusningsmedel. Hur ska 
man i rätten behandla en person som av egen hand har berusat sig och 
därefter begått en kriminell handling? Kan man undandra vissa för andra fall 
självklara krav på rättssäkerhet? Hur man behandlar fall av självförvållat rus 
bottnar oftast i frågor kring skuld och i slutändan om rättsäkerhet därmed 
detta teoretiska bakgrundskapitel.  

2.1 Uppsåt och oaktsamhet 
BrB 1:2 1st: En gärning skall, om inte annat är särskilt 
föreskrivet, anses som brott endast då den begås uppsåtligen.   

 
För att en handling, som uppfyller de objektiva rekvisiten för ett brott, ska 
anses som brottslig måste det enligt lagtexten i BrB 1:2 ha begåtts 
uppsåtligen om inget annat är föreskrivet. Detta brukar kallas för personligt 
ansvar eller subjektivt rekvisit. En av anledningarna till att man har satt upp 
detta allmänna krav på uppsåt är att straffrätten bygger på människors 
medvetenhet över sina handlingar. Den som är medveten om sitt handlande 
och kan rätta sig efter det som är skrivet i lagen visar på uppsåt och bär 
därmed skulden för sin gärning. Att döma en person oberoende av skuld 
skulle kunna anses som ”omoraliskt” och i ett längre perspektiv skulle det 
vara skadligt för straffrätten.2 De två huvudsakliga skuldformerna som finns 
inom den svenska straffrätten är uppsåt och oaktsamhet (eller dolus 
respektive culpa). Varken uppsåt eller oaktsamhet har preciserats i lag utan 
har ut- och omarbetats till en mer fullkomlig innebörd i praxis och doktrin.3 
I dagens läge kan uppsåtet delas in i tre olika former: avsiktsuppsåtet, 
insiktsuppsåtet och likgiltighetsuppsåtet. Oaktsamheten i sin tur delas in två 
former: medveten och omedveten.  
  
Att bevisa skuld är en uppgift som inte alltid är det lättaste. 
Bevisproblematiken grundar sig ofta i att man inte kan sätta sig in i en 
annan persons tankar, vad som finns ”inuti huvudet” på den misstänkte. Om 
det dessutom inte finns offer eller vittnen som sett gärningen alternativt att 
uppgifter om gärningen går isär blir svårigheterna större. Till sin hjälp att 
utreda skulden kan man utgå från att människan handlar avsiktligt och med 
insikt. Med detta menas att handlingar oftast är begångna rationellt och efter 
skäl, om det är konstaterat att en person har begått en viss gärning kan 
avsikten ses som ett naturligt led av handlingen. Insikten är något som oftast 
                                                 
2 Holmqvist m.fl., Brottsbalken – En kommentar, Del I (1-12 kap.) Brotten mot person och 
förmögenhetsbrotten m.m., Studentutgåva 6, Norstedts Juridik AB, 2009, s. 1:13.  
3 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, Iustus förlag AB, Uppsala, 2010, s. 297. 
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bedöms utifrån generaliseringar av vad en person vanligtvis borde ha 
förstått, exempelvis vad som blir följden av en viss gärning. Dessutom kan 
övriga objektiva omständigheter vara till hjälp.4 Vissa uppsåtsbedömningar 
är dock svårare än andra, exempelvis om det föreligger uppsåt för grov 
misshandel eller försök till mord. För att koppla till arbetets ämne kan man 
konstatera att det som tidigare har ansetts vara en svår uppgift, kan bli ännu 
svårare då den tilltalade gärningsmannen har begått gärningen under 
påverkan av berusningsmedel och påstår sig sakna minnesbilder.5    

2.1.1 De tre uppsåtsformerna 
Uppsåt har traditionellt förklarats med att det är en gärning som är utförd 
med ”vett och vilja”. Idag framställs en uppsåtlig gärning som en medveten 
eller kontrollerad handling eller underlåtenhet, vilket syftar till att en person 
medvetet kan styra sitt beteende. Uppsåtet kan vidare delas upp i två 
beståndsdelar, ett kognitivt element och ett viljebaserat element. Dessa 
existerar i alla uppsåtsformer. Det första elementet redogör för 
gärningsmannens förstånd, intellekt, vad denne tror, vet eller har för 
föreställningar. Det andra ger uttryck för gärningsmannens inställning, 
attityd till konsekvenserna, avsikt eller syfte.6   
 
Den första av de tre uppsåtsformerna är avsiktsuppsåtet. Denna form 
motsvarar det som tidigare kallades direkt uppsåt. Kännedom om 
sakomständigheter och viljeinriktning krävs för att avsiktsuppsåtet ska anses 
uppnått. Avsiktsuppsåt bedöms föreligga då gärningsmannens syfte är att få 
följden. Följden är målet för gärningsmannen eller åtminstone ett 
genomgångsled till ett mål.7 I det kognitiva hänseendet räcker det med att 
gärningsmannen ser det som praktiskt möjligt att syftet med handlingen 
kommer till stånd.8 I vissa lagbestämmelser ligger det ett uttryckligt krav på 
avsiktsuppsåt, detta brukar uttryckas i lagtexten genom att gärningen begås 
för att uppnå något men det kan också formuleras med uttryck som: 
avsiktligen, söker och i syfte att. Exempel på detta kan man hitta i BrB 8:1, 
stöldparagrafen, som innefattar ett tillägnelseuppsåt, där den specifika 
avsikten är att tillägna sig något.9   
 
Den andra formen av uppsåt är insiktsuppsåtet och kan jämföras med det 
som tidigare kallades indirekt uppsåt. Till skillnad mot avsiktsuppsåtet krävs 
inte att gärningsmannen ska ha åsyftat följden, vare sig som mål eller som 
genomgångsled. Det som istället utgör grunden för insiktsuppsåtet är det 
kognitiva elementet, vad gärningspersonen har för föreställning om följden 
och omständigheter kring gärningen. Gärningsmannen hyser inga tvivel om 

                                                 
4 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, 2010, s. 306ff. 
5 Ulväng, Straffansvar och självförvållat rus m.m., JT nr. 3 2011/12, s. 551f.  
6 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, 2010, s. 311. 
7 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, 2010, s. 323. 
8 Borgeke, Från Franks första formel till likgiltighetsuppsåtet – Vad hände med tanken att 
uppsåtsläran borde reformeras?, JT nr 2008/09, s. 291. 
9 Holmqvist m.fl., Brottsbalken – En kommentar, 2009, s. 1:14; Asp m.fl., Kriminalrättens 
grunder, 2010, s. 324. 
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att följden kommer att inträffa eller att en viss omständighet föreligger, 
denne har på så sätt uppsåt i förhållande till följden eller uppsåt i förhållande 
till gärningsomständighet.10 För att illustrera detta kan bombexemplet vara 
till hjälp. Gärningsmannen utlöser en bomb för att döda en viss person, 
andra bredvidstående personer dör också. I förhållande till de övriga 
personerna har gärningsmannen endast insiktsuppsåt medan till det 
bestämda offret uppfylls avsiktsuppsåtet. Att de övriga personerna dör är en 
nödvändig biverkan och detta har gärningsmannen insett.11   
 
Uppsåtets nedre gräns i förhållande till oaktsamhet dras vid den tredje 
formen, likgiltighetsuppsåtet. Den tidigare formen, eventuellt uppsåt, gav 
upphov till en hel del kritik. Kritiken riktade sig i huvudsak till den 
bedömning som domstolarna företog för att fastställa det eventuella 
uppsåtet, ett hypotetiskt prov. Det hypotetiska provet ansågs riskabelt ur 
rättssäkerhetsaspekt, resultaten kunde bli godtyckliga och oförutsägbara. I 
praxis började istället likgiltighetsuppsåtet ta form och i och med NJA 2004 
s. 176 fastställdes det nya likgiltighetsuppsåtet som den nedersta gränsen.12  
 
Likgiltighetsuppsåtet består av en kombination av två element, i likhet med 
insiktsuppsåtet avser den ena delen en viss insikt, därutöver består 
likgiltighetsuppsåtet även av en viss inställning. Gärningsmannen ska ha 
insett risken för följden och att denne har varit likgiltig, inte till själva risken 
för att gärningen ska få en viss följd, utan till förverkligandet av följden.13 
Fokus ligger på det viljebaserade elementet, gärningsmannens inställning 
eller rättare sagt likgiltigheten.14 I domen från 2004 uttryckte HD att hur 
likgiltighetsbedömningen skulle avgöras ”att förverkligandet av effekten 
eller förekomsten av omständigheten, vid gärningstillfället inte utgjorde ett 
för gärningsmannen relevant skäl att avstå från gärningen”.15 
Omständigheter som talar för att likgiltighet föreligger kan vara exempelvis: 
att gärningsmannen har uppvisat ett hänsynslöst beteende, att 
gärningsmannen har handlat i upprörd sinnesstämning, affekt eller 
gärningsmannens intresse i gärningen.16 Likt de andra uppsåtsformerna 
krävs det att man gör en bedömning kring gärningsmannens insikt vid 
gärningstillfället. Även om det avgörande för likgiltighetsuppsåtet är att 
påvisa gärningsmannens inställning så måste jämväl det kognitiva elementet 
uppfyllas, utan detta kan uppsåtet aldrig anses uppfyllt. Gärningsmannens 
ska ha gjort sig en uppfattning om risken och att denna kan beskrivas som 
misstanke.17  
 
Oftast räcker det med ett okvalificerat uppsåt, följaktligen någon av de tre 
formerna, för att konstatera att straffrättsligt ansvar föreligger. Strahl har 
givit uttryck åt dessa okvalificerade uppsåt som uppsåt rätt och slätt. Det 
                                                 
10 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, 2010, s. 321. 
11 Holmqvist m.fl., Brottsbalken – En kommentar, 2009, s. 1:15. 
12 Ulväng, Likgiltighetsuppsåt, SvJT 2005, s.1; NJA 2004 s. 176. 
13 Holmqvist m.fl., Brottsbalken – En kommentar, 2009, s. 1:16f. 
14 Ulväng, Likgiltighetsuppsåt, SvJT 2005, s. 2f. 
15 NJA 2004 s. 176, s. 198. 
16 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, 2010, s. 326f.   
17 Ulväng, Likgiltighetsuppsåt, SvJT 2005, s. 3. 
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spelar med andra ord ingen roll vilken av formerna som uppfyller det 
allmänna uppsåtskravet.18 De tre uppsåtsformerna överlappar varandra till 
mångt om mycket och avsiktsuppsåtet är alltid nog för att gärningsmannen 
ska ha haft uppsåt. Vad som emellertid är minimumkravet är att 
gärningsmannen ser följden som praktiskt möjlig, en misstanke. Det är 
endast i de fall då lagtexten uttryckligen kräver att gärningsmannen har ett 
visst syfte eller avsikt med sin gärning, ett kvalificerat uppsåt, som det 
spelar roll vilken uppsåtsform gärningsmannen uppfyller.19  

2.1.2 Oaktsamhetsformerna 
Uppsåt inträffar då en person har haft tillfälle att rätta sig efter 
lagbestämmelsen men ej gjort detta. Oaktsamhet i sin tur kan förklaras med 
att en person skulle haft tillfälle att rätta sig efter lagen om vederbörande 
hade gjort något som denne borde ha gjort.20 Vilket är konstaterat tidigare i 
BrB:s inledande paragraf krävs det uppsåt för att bli skyldig till brott. För att 
oaktsamma gärningar ska vara grund till skuld måste detta utläsas av 
brottsbeskrivningen. Likt uppsåtet har inte heller oaktsamhet har någon 
generell begreppsdefinition i lagtexten. Istället för termen oaktsamhet kan 
man finna formuleringar såsom vållande och vårdslöshet som uttryck för 
kravet på oaktsamhet.21 Generellt sett anses oaktsamhet föreligga då 
gärningsmannen inte har agerat tillräckligt försiktigt, man kan säga att 
gärningsmannen har uppvisat brist på erforderlig aktsamhet. Kraven på vad 
som kan anses vara tillräckligt försiktigt beror på situationen. Till sin hjälp 
kan domstolen använda sig av förhållningsregler i lag, 
myndighetsföreskrifter eller tidigare domstolsavgöranden. I de fall tydliga 
förhållningsregler saknas är det i doktrinen erkänt att domstolen kan utgå 
från vad en bonus pater familias hade gjort. Med det menas en 
ansvarstagande och insiktsfull människa.22 
 
Det finns två skilda former av oaktsamhet medveten och omedveten. Den 
förstnämnda anses vara mer klandervärd och kännetecknas av att 
gärningsmannen har samma insikt om risken som hos likgiltighetsuppsåtet. 
Skillnaden gentemot uppsåtet är dock att gärningsmannen ej kan anses vara 
likgiltig inför riskens förverkligande. Vid den omedvetna oaktsamheten har 
gärningsmannen inte insikt om risken men att gärningsmannen borde ha 
förstått om denne hade handlat mer aktsamt, hade tänkt efter.23  

2.2 Straffrättsprinciper avseende skuld 
Många av de straffrättsliga principerna som berör ärenden om skuld 
kommer från medborgarnas krav på rättssäkerhet. Man vill känna sig trygg 
                                                 
18 Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, P A Norstedt & Söners förlag, Lund, 1976, 
s. 110. 
19 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, 2010, s. 311 och 324f. 
20 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, 2010, s. 301. 
21 Holmqvist m.fl., Brottsbalken – En kommentar, 2009, s. 1:12 och 1:19f. 
22 Strahl, Allmän straffrätt, 1976, s. 168ff. 
23 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, 2010, s. 334ff. 
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med den stat man lever i, kunna lita på myndigheternas maktutövningar och 
kunna se förutsebarhet. En stat som ålägger straffrättsligt ansvar utan att ta 
hänsyn till grundläggande rättssäkerhetsprinciper framstår hos de flesta 
människor som omoralisk och orättfärdig. Grunden för det straffrättsliga 
ansvaret ligger i vårt moderna samhälle på skulden.  

2.2.1 Täckningsprincipen 
Inom ramen för brottsbegreppet ryms två sidor, de objektiva och subjektiva 
rekvisiten. För att ansvar ska inträda krävs det enligt täckningsprincipen att 
båda dessa sidor täcker varandra. Till den objektiva sidan hör rekvisiten för 
den brottsliga gärningen, till den subjektiva hör gärningsmannens uppsåt, 
alternativt oaktsamhet om detta är kriminaliserat.24 För att den objektiva 
sidan ska vara uppfylld krävs det att gärningen motsvarar rekvisiten i en 
straffbestämmelse och att det inte föreligger någon rättfärdigande 
omständighet, exempelvis: nödvärn eller samtycke. För att den subjektiva 
sidan ska vara uppfylld krävs uppsåt eller oaktsamhet och att det inte finns 
någon ursäktande omständighet, exempelvis frånvaro av uppsåt.25   
 
Vid bedömningen av om täckningsprincipen är uppfylld räcker det inte med 
att konstatera att ett visst händelseförlopp har ägt rum och att 
gärningsmannen har haft uppsåt till ett händelseförlopp. Det gäller att 
jämförelsen mellan det som kan anses vara det verkliga händelseförloppet 
och gärningsmannens föreställda händelseförlopp i tillräckligt stor 
utsträckning korresponderar med varandra. Det ska vara fråga om ”samma 
rättsstridiga gärning”.26 Till den del då både den objektiva och den 
subjektiva sidan är uppfyllda kan gärningsmannen dömas för detta. Till den 
del då den ena eller den andra sidan är överskjutande kan personen i fråga ej 
dömas. Ivar Strahl exemplifierar detta med rättsfallet NJA 1944 s. 229 där 
en man hade tillgripit gods som var värt mer än vad mannen ifråga hade 
trott. Mannen dömdes för snatteri trots att värdet för godset hade kunnat gå 
in under stöldparagrafen eftersom de subjektiva och de objektiva rekvisiten 
för snatteri var uppfyllda men inte rekvisiten för stöld.27  
 
I vissa fall krävs det dock inte fullödig överrensstämmelse mellan det 
verkliga och det föreställda händelseförloppet för att täckningsprincipen kan 
anses uppfylld. Vad som räcker eller hur stor skillnaden kan vara mellan de 
två sidorna är emellertid omstritt.28 En allmän utgångspunkt är likväl att 
gärningsmannen inte borde bli straffrättsligt ansvarig om dennes uppsåt inte 
täcker brottsrekvisiten på ett sådant sätt att han förstått innebörden av sin 
gärning.29 Att ge några generella riktlinjer för i vilka fall exempelvis 

                                                 
24 Strahl, Allmän straffrätt, 1976, s. 119f; Asp & Ulväng, Täckningsprincipens ABC, 
Juridisk publikation 2/2009, s. 266. 
25 Asp & Ulväng, Täckningsprincipens ABC, Juridiks publikation 2/2009, s. 265ff. 
26 SOU 1996:185, Straffansvarets gränser, Del I, s. 87. 
27 Strahl, Allmän straffrätt, 1976, s. 120f. 
28 SOU 1996:185, Del I, s. 87. 
29 Holmqvist m.fl., Brottsbalken – En kommentar, 2009, s. 1:23.  
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villfarelse eller okunnighet är relevanta för uppsåtstäckningen är svårt, 
bedömningen beror på vilken brottstyp som gärningen omfattas av.30 
 
Det finns därutöver vissa undantag från täckningsprincipen. I de fall 
undantagen är tillämpliga görs ingen prövning huruvida gärningsmannen 
har haft uppsåt eller varit oaktsam i förhållande till följder och 
omständigheter. Brott med kvalificerat uppsåt, även kallade överskjutande 
uppsåtsrekvisit, härrör sig till dessa undantag. Exempel på detta kan vara 
stöld med dess tillägnelseuppsåt.31 Straffansvaret vid självförvållat rus har 
också det senaste århundrandet varit ett sådant undantag från 
täckningsprincipen. Detta är något som har varit föremål för diskussion 
inom doktrinen och diskussionen kommer att redogöras för mer utförligt i 
efterkommande kapitel.  

2.2.2 Skuldprincipen  
Skuldprincipen riktar sig endast till de subjektiva rekvisiten av 
brottsbegreppet och innebär att enbart den som uppvisat skuld bör drabbas 
av straffrättsligt ansvar. Principen känns även igen genom den latinska 
sentensen nulla poena sine culpa. Den är en av grundsatserna i moderna 
demokratier och utvecklades i samband med att rättsstaterna började ta form 
i Europa.32 Skuldprincipen innefattar även ett krav på proportionalitet, 
straffet bör inte vara strängare än graden skuld hos gärningsmannen.33  
 
Skuldprincipen anses vara ett rättesnöre för straffrätten inte bara i Sverige 
utan även i andra moderna länder. I exempelvis Europakonventionen 
behandlas skuld som ett avgörande för straffrättsligt ansvar. Det saknas 
emellertid ett uttryckligt förbud att gå emot skuldprincipen i 
konventionstexten men i artikel 6.2 kan man utläsa att ”Var och en som har 
blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till dess hans skuld 
lagligen har fastställts.” Detta är ett uttryck för oskyldighetspresumtionen 
vilken är elementär i straffprocessen och är relaterad till den bevisbörda 
åklagaren bär34. Med hjälp av denna artikel har Europadomstolen prövat om 
det går att presumera eller efterge krav på uppsåt och oaktsamhet. 
Europadomstolen har ej fastställt ett klart förbud mot straffansvar oberoende 
skuld men för att kunna använda sig av vissa skuldpresumtioner måste 
staterna hålla sig inom rimliga gränser med hänsyn av vad som står på spel 
och att rätten att försvara sig bevaras.35 Utifrån konventionen och dess 
praxis går det att utläsa att det kan vara olämpligt med presumtioner när det 
gäller allvarligare brottslighet36.    

                                                 
30 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, 2010, s. 392. 
31 Strahl, Allmän straffrätt, 1976, s. 21; Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, 2010, s. 377. 
32 SOU 2002:3, Psykisk störning, brott och ansvar, s. 230. 
33 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, 2010, s. 65. 
34 Boucht, Betydelsen av självförvållat rus vid uppsåtsbedömning enligt norsk strl. § 40 – 
särskilt i ljuset av svenska HD:s avgörande NJA 2011 s. 563, TfR 05/2011, not 51.  
35 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, 2010, s. 349; Salabiaku mot Frankrike (1988), p. 28. 
Se även fallet Janosevic mot Sverige (2002), p. 100-101.  
36 Ulväng, Straffansvar och självförvållat rus m.m., JT nr 3 2011-12, s. 559.  
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2.2.3 Konformitetsprincipen 
Skuldprincipen med dess krav på hur straffrättsligt ansvar bör utdömas kan 
härledas från konformitetsprincipen. Innebörden av konformitetsprincipen 
är att en person inte bör hållas ansvarig för en gärning om denne inte kunde 
rätta sig efter lagen. Principen är rättspolitisk och har störst betydelse på 
lagstiftningsplanet då kriminalisering av en handling syftar till att få 
medborgarna att göra eller inte göra, för att detta ska bli möjligt krävs det att 
medborgarna ska kunna följa straffbudet.37 Men även domstolarna kan 
använda sig av principen för att avgöra ansvarsfrågor då uttrycklig 
lagstiftning saknas. Trots att konformitetsprincipen är en etablerad 
rättssäkerhetsprincip menade Nils Jareborg att den inte alltid respekteras i 
gällande rätt.38 I uttrycket ”kunde rätta sig efter lagen” ligger krav på att 
gärningsmannen har förmåga att följa lagen och att denne har tillfälle att 
göra detta. En gärningsman anses oförmögen att följa lagen i de fall denne 
saknar förmåga att kontrollera sitt beteende och blir därmed ursäktad för sitt 
handlande. Bristen i förmåga kan exempelvis bero på att handlingen är 
ofrivillig, reflexmässig, att handlingen är omöjlig att utföra på grund av 
bristande styrka, kunskap, skicklighet, eller att gärningsmannens 
kontrollförmåga påverkas av en psykiskstörning. Beträffande frånvaro av 
tillfälle är huvudanledningen att gärningsmannen inte vet vad denne ska 
göra. Den bristfälliga kunskapen kan gälla själva handlingen, om vad 
personen gör eller att handlingen är olaglig.39Undantag från 
konformitetsprincipen krav finns på flera områden och brukar motiveras 
med det motstående effektivitetskrav som straffrätten ska uppnå. Vissa typer 
av okunnighet, villfarelse och psykisk störning kan utgöra exempel på 
avsteg från principen men även hur man har behandlat handlingar begångna 
av berusade personer kränker konformitetsprincipen.40   
 
Magnus Ulväng gör en enkel förklaring till hur de olika principerna hänger 
ihop och vad som anses vara huvudregeln när det kommer till att bedöma 
vad som utgör ett brott. Det grundläggande när man gör en straffrättslig 
prövning är att den konstaterat otillåtna gärningen är olovlig och att 
gärningen dessutom är täckt av erforderlig skuld - täckningsprincipen. Han 
påstår att ett borttagande av skulden resulterar i att ansvaret blir haltande 
och att det man klandrar gärningsmannen för uppfattas som obegripligt eller 
orättfärdigt. Det orättfärdiga kan ligga i att en person blir klandrad för en 
oaktsam gärning som denne inte hade förmåga eller tillfälle att komma till 
relevant insikt – konformitetsprincipen. Det kan också ligga i att klandra en 
person för uppsåtligt brott om det endast går att göra gällande att denne 
borde ha förstått – skuldprincipen.41  
 

                                                 
37 SOU 2002:3, s. 231. 
38 Jareborg, Straffrättens ansvarslära, Iustus Förlag AB, Uppsala, 1994, s. 193. 
39 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, 2010, s. 299f. 
40 SOU 1996:185, Del I, s. 51. 
41 Ulväng, Straffansvar och självförvållat rus m.m., JT nr 3, 2011-12, s. 551.  
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3 Genomgång av historisk 
bakgrund 

Sedan skuldprincipen etablerades inom straffrätten har man lagt vikt vid att 
bedöma gärningsmannens subjektiva rekvisit och dömt ansvar utifrån hur 
denne har uppfattat omständigheterna vid gärningsögonblicket. Att 
människor begår brottsliga handlingar under ett berusat tillstånd är i sig ett 
klassiskt problem som ständigt är aktuellt.42 Hur det personliga ansvaret  har 
behandlats i dessa fall förr kan ge en intressant bakgrund för hur 
diskussionen ter sig idag. Finns det en historisk kontinuitet eller har den 
lösning som man valde att tillämpa under 1900-talet ingen förankring i 
tidigare lagar och regleringar? Går det att hitta stöd för den omvälvande 
domen HD gav den svenska straffrätten i höstas?  

3.1 Förmildrande omständigheter i äldre 
rätt 

Om man enbart riktar in sig på den svenska rätten utan ser till klassiska läror 
gällande skuld och omständigheter som påverkar gärningsmannens 
subjektiva uppfattning kan man finna stöd i att självförvållat rus har 
behandlats som förmildrande faktorer vid bedömandet av straffansvar.  
Den kanoniska rätten tog fasta på att gärningsmannens eventuella 
straffansvar var beroende av beskaffenhet och innebörden av dennes vilja 
vid gärningstillfället och dennes förhållande till handlingen. Eftersom 
gärningsmannens tillstånd under berusning påverkade dennes omdöme och 
förmåga att inse det klandervärda i sin gärning betraktades berusningen som 
en förmildrande omständighet, mitigantia. Enligt ”klassisk straffrättsteori” 
borde berusning fungera ansvarsbefriande eller åtminstone förmildrande om 
det påverkade gärningsmannen så pass att denne befann sig i ett 
förvirringstillstånd som inverkade på omdömet och uppfattningsförmågan.43     
 
Wetter44 menade att det rådande rättsläget hade en djup förankring i den 
svenska rätten. Jägerskiöld i sin rättshistoriska studie kom fram till ett något 
annorlunda resultat. Jägerskiöld hävdade att det var först på 1700-talet som 
ansvarsbedömningen för personer som begått en handling under berusat 
tillstånd började ifrågasättas och att Wetters framställning av äldre rätt som 
rent missvisande.45  
 
Hur man bedömde brott begångna i berusat tillstånd var inte uttryckligt 
reglerat i lag men genom att titta på äldre rättspraxis från 1600-talets 

                                                 
42 SOU 1996:185, Del II, s. 107. 
43 SOU 1996:185, Del II, s. 107. 
44 Wetter, Straffansvar vid rus, Juridiska fakultetens minnesskrift, 16, Uppsala Universitets 
årsskrift 1929, Uppsala, 1929, s. 27f. 
45 Jägerskiöld, Straffansvar vid rus – En rättshistorisk studie, SvJT 1965, s. 305f.  



 17 

hovrättsdomar hävdade Jägerskiöld att den svenska rätten överensstämde 
med den kanoniska och den kontinentala rättens uppfattning, att berusat 
tillstånd vid brott medgav att fullt straffansvar inte utdömdes. Under 
stormaktstiden ansågs allmänt inte berusning som något negativt eller 
klandervärt, utan ett naturligt tillstånd som var och en efter råd och 
möjlighet kunde befinna sig i med jämna mellanrum. Detta illustrerade 
Jägerskiöld med en händelse då Karl XI anmärkt på att den dåvarande 
presidenten för Svea hovrätt inte hade undertecknat en särskild statsrättslig 
handling. Presidenten försvarade sig med att han tagit sig ett rus när 
handlingen överlämnades till honom.46  
 
Jägerskiöld menade att det inte var fråga om full ansvarsfrihet men att 
berusning åtminstone utgjorde en förmildrande omständighet. 
Gärningsmannen bedömdes inte ha förstått vad han hade gjort och detta 
medförde att tillräckligt subjektivt rekvisit inte ansågs föreligga för att 
utdöma normalt ansvar. Han exemplifierade detta med citat från olika 
rättsfall bland annat detta: ”av sina i fält undfångne blessurer till sitt huvud, 
så försvagad, att när han litet druckit han intet skall veta sig att styra” 
Hovrätten anhöll ”i anseende till ovan anförde lindrande 
omständigheter[…]”47 

3.2 Lagstiftning efter ändrad inställning 
på 1700-talet 

Det faktum att berusning utgjorde en förmildrande omständighet när 
straffansvar skulle utdömas började ifrågasättas under frihetstiden. 
Hänsynen till ruset ansågs kriminalpolitiskt olämplig. De rättsliga 
diskussionerna som blossade upp kan ses i bakgrunden av den religiösa 
strömning kallad pietismen, som många av de ledande juristerna i landet var 
anhängare av. Den religiösa rörelsen ställde stränga krav på medborgarna 
och större moraliskt ansvar för att avhålla sig från spriten.48  Diskussionen 
kring berusningens inverkan på medborgarna gjordes aktuell i ett förslag 
från riksdagen 1727, vilket syftade till att kriminalisera fylleri. En av 
anledningarna motiverades med att fylleriet ansågs vara en allvarlig fara för 
individens ekonomi och hälsa. År 1731 diskuterades det återigen i riksdagen 
angående rus. Denna gång rörde det förutom fylleribrottet även fullt 
straffansvar för gärningar begångna under påverkan av rus.49   
 
I missgärningsbalken av 1734 års lag finns ingen reglering vad gäller 
straffansvar vid rus dock resulterade diskussionerna från riksdagen i 
tillkomsten av 1733 års Kungliga förordning mot svalg och dryckenskap.50  
I och med 1733 års förordning skulle rus ej längre ses som en förmildrande 
omständighet och straff infördes även för själva fylleriet. I punkten 4 

                                                 
46 Jägerskiöld, Straffansvar vid rus, SvJT 1965, s. 306ff. 
47 Jägerskiöld, Straffansvar vid rus, SVJT 1965, s. 308f.  
48 SOU 1996:185, Del II, s. 108.  
49 Jägerskiöld, Straffansvar vid rus, SvJT 1965, s. 309 och s. 311.  
50 Wetter, Straffansvar vid rus, 1929, s. 28.  
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stadgades följande: ”Begår någon uti fylleri Missgiärning, densamma skal 
den dryckenskap ei til ursäckt eller befrielse lända, utan bör han särskilt för 
dryckenskapen, och särskilt för det andra Bråttet, plickta.”.51 Förordningen 
tillkom i syfte att bryta mot tidigare tillämpad praxis och rättstradition som 
förespråkade strafflindring vid brott begångna under inverkan av rus. Den 
nya rättsregeln var dock inte självklar, vilket riksrådet anmärkte på under 
förarbetet 1730, den sågs som ett ”unicum” för både den svenska och den 
europeiska rätten.52 
 
Jägerskiöld försökte utreda bakgrunden och varför denna ”märkliga 
förordning” utfärdades och gav en del förklaringar till detta. Bland annat ska 
reformen ha berott på religiösa gruppers nykterhetsidéer men att detta även 
kunde motiveras nationalekonomiskt. Vidare menade han att det skulle 
förefalla besynnerligt att berusning kunde anses som en förmildrande 
omständighet då fylleri i sig utgjorde ett brott.53  
 
Bestämmelsen upprepades i efterkommande förordningar med i stort sett 
oförändrat innehåll. År 1841 utfärdades en ny kunglig förordning emot 
fylleri och dryckenskap som gav rättsregeln en ny lydelse, i 3 §.54Den nya 
bestämmelsen tycks inte ha haft för avsikt att förändra innebörden utan 
istället fastställa att självförvållat rus inte kunde anses som en förmildrande 
omständighet. Den kom att gälla ända fram till BrB:s inträde.55  

3.3 Strafflagen och tillräkneligheten  
I lagkommitténs förslag från 1839 vilket senare låg till grund för lagtexten i 
strafflagen lades en bestämmelse fram som erkände straffrihet. Förslaget 
innebar att om någon, utan egen skuld, råkat i sådan sinnesförvirring att han 
ej till sig visste och gärningen den han i det medvetslösa tillståndet förövar, 
skulle vara strafflös.56 Strafflagen trädde i kraft 1865 och trots att 3§ från 
1841:s förordning fortfarande var i kraft, införlivades en bestämmelse som 
gick tvärtemot förordningen i fråga om straffansvar vid rus. Bestämmelsen 
föreskrev nämligen straffrihet för rushandlingar, dock krävdes vissa 
förutsättningar.57 Enligt 5 kap. 5§ blev gärningsmannen straffri om det gick 
att visa att denne utan egen skuld råkat i sådan förvirring att personen ifråga 
ej till sig visste. I 6§ fastställdes att i de fall då förvirringstillståndet var 
mindre allvarligt kunde straffet endast sättas ned.58  
Med hjälp av strafflagen blev den klassiska tillräknelighetsläran känd inom 
svensk straffrätt. Tillräknelighetsläran fick en central ställning för att avgöra 
om en handling ansågs straffbar. Strafflagen räknade upp olika grupper där 

                                                 
51 SOU 1996:185, Del II, s. 108.  
52 Jägerskiöld, Straffansvar vid rus, SvJT 1965, s. 309ff. 
53 Jägerskiöld, Straffansvar vid rus, SvJT 1965, s. 312. 
54 Se bilaga A – Ruslagstiftning.  
55 Strahl, Straffansvar vid rus, SvJT 1965, s. 371; SOU 1996:185, Del II, s. 108. 
56 Förslag till Allmän Criminallag, 2 u, 1839, s. 13. 
57 Strahl, Straffansvar vid rus, SvJT 1965, s. 371. 
58 Nelson, Ansvar utan skuld? – Den straffrättsliga bedömningen av gärningar, företagna 
under rus, Rättshistoriska studier tillägnade Gösta Hasselberg, 1977, s. 341. 
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tillräknelighet inte ansågs föreligga, exempelvis: unga under viss ålder, 
psykiskt störda. Även höggradigt berusade kunde falla in under straffriheten 
på grund av bristande tillräknelighet. Däremot var det en förutsättning att 
gärningsmannen inte hade berusat sig med egen skuld.59 I lagkommitténs 
motivuttalanden från 1832 kan man utläsa att i de fall då gärningsmannen 
genom sitt eget vållande hade satt sig i ett sådant tillstånd, kunde denne inte 
anses som otillräknelig. I fall av självförvållat rus kunde man med andra ord 
fingera tillräkneligheten.60 Hur man vidare skulle bedöma straffansvaret vid 
självförvållat rus menade Strahl att det var vanliga regler kring uppsåt och 
oaktsamhet som gällde. Lagkommittén anförde i en diskussion kring 
ansvarsbedömning ”att det av omständigheterna skulle bedömas huruvida 
brott skett med uppsåt eller vållande”. De menade vidare att för uppsåtligt 
brott skulle anses föreligga krävdes att gärningsmannen skulle ha velat sin 
handling och att dennes medvetande och vilja hade omfattat de 
omständigheter och uppkomna följder som var hänförliga handlingen. 61  
 
Liknande uppfattningar förmedlades i doktrinen. I Richard Carléns 
kommentar till strafflagen påpekade han att den person som själv har försatt 
sig i sådant tillstånd kan dömas till vållande. Carlén menade att även ansvar 
för uppsåtlig handling kan utdömas i de fall då gärningsmannen har sökt 
medvetslöshet för att kunna begå brott.62 Johan Hagströmer verkade också 
dela den inställningen. Enligt honom kunde en person bli ansvarig om denne 
under självförvållat rus har begått en handling som medförde skada. En 
förutsättning var dock att gärningen skulle vara belagt med straff redan vid 
oaktsamhet. Han illustrerade detta med sitt exempel om branden i 
höstacken: en berusad man satte eld på någon annans höstack i tron om att 
det var hans egen kakelugn, i detta fall kan gärningsmannen endast bli fälld 
för vållande till eldskada och ej straffas för mordbrand. För att bli 
straffrättsligt ansvarig för uppsåtliga brott krävdes dock verkligt uppsåt 
antingen vid själva brottet eller redan innan alkoholkonsumtionen. 
Hagströmers resonemang är dock mest anknutna till tillräknelighet. Han 
gjorde en e contrario tolkning av SL 5:5 2 st och menar att det inte går att 
bedöma en person som otillräknelig då denne genom egen skuld har försatt 
sig i ett berusat tillstånd. Strahl menade att Hagströmers uppfattning endast 
innefattade att tillräknelighet kunde fingeras, inte skuld.63 Johan Thyrén 
konstaterade i en kommentar till brottets subjektiva sida att ”Sjellfförvålladt 
rus medverkar icke till nedsättning af straffbarheten.”. Vidare ansåg han att 
fall av självförvållat rus borde straffas som vanligt.64 Nelson har dock 
kommenterat Thyréns uttalanden och menade att det inte framgår tydligt 

                                                 
59 Strahl, Straffansvar vid rus, SvJT 1965, s. 372. 
60 SOU 1996:185, Del II, s. 109.  
61 Strahl, Straffansvar vid rus, SvJT 1965, s. 372f. 
62 Carlén, Kommentar öfver Strafflagen, P A Norstedt & söner, Stockholm, 1866, s.109.  
63 Hagströmer, Svensk straffrätt – Föreläsningar, Almqvist & Wiksells Boktryckeri-
Aktiebolag, Uppsala, 1901-1905, s. 159ff; Strahl, Straffansvar vid rus, SvJT 1965, s. 373f.  
64 Thyrén, Principerna för en strafflagsreform III – Brottsbegreppets subjektiva sida. 
Försök. Subjektsflerhet, Gleerupska universitetsbokhandeln i Lund, Lund, 1914, s.161 och 
s. 13.  
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huruvida Thyréns ståndpunkt beskriver gällande rätt eller härrör sig till 
kommande lagstiftning.65  

3.4 Diskussionen i början på 1900-talet 
Diskussionen kring straffansvar vid självförvållat rus tog fart igen i början 
på 1900-talet inte bara i Sverige utan även i en del av de nordiska 
grannländerna. Debatten som formades kring självförvållat rus präglades 
mycket av den alkoholpolitik som framfördes under 1920-talet. 
Nykteristgrupper tog stor plats i diskussionerna och fungerade som 
påtryckningsmedel både i den svenska och i den norska opinionen. I vissa 
grannländer infördes till och med ett totalförbud för rusdrycker under en 
period.66 I Sverige tog sig denna debatt uttryck i att det så kallade Bratt-
systemet, skapat och i kraft sedan 1917 av läkaren och politikern Ivan Bratt, 
infördes för att reglera spritkonsumtionen i landet. Motboken vilken hade i 
uppgift att begränsa hur mycket sprit man fick köpa på Systembolaget 
infördes. Vidare hölls en folkomröstning år 1922 om ett totalförbud skulle 
införas i Sverige. Resultatet av omröstningen var jämn men till fördel för de 
som var emot ett rusdrycksförbud.67  
 
Tillräknelighetsläran var i fokus när Strafflagskommissionen berörde frågan 
om ”förmåga att handla efter sin vilja” och straffansvar vid rus i sitt 
betänkande, SOU 1923:9. Här konstaterade kommissionen att gällande 
svensk rätt inte innebar att självförvållat rus utgjorde en förmildrande 
omständighet. Detta framhöll kommissionen även som den viktigaste 
följden av bestämmelsen. Den person som hade råkat i sådant tillstånd med 
egen skuld kunde enligt kommissionen fingeras tillräknelighet och på så sätt 
kunde man vid en bedömning helt bortse från ruset.68 Anledningen till att 
den svenska rättens inställning till självförvållat rus var i stora delar 
kriminalpolitiska. Strafflagskommissionen redogjorde att berusning var 
vanligt förekommande i landet och antalet brott som begicks under inverkan 
av berusningsmedel var synnerligen betydande. Bevistekniska skäl angavs 
också som en anledning till den svenska ståndpunkten. De menade att det 
fanns en risk för att berusning kunde utnyttjas i brottmål om självförvållat 
rus skulle vara en av lagen erkänd ursäkt. Gärningsmannens ursäkt skulle 
innebära att det näst intill blev omöjligt att motbevisa om rus erkändes som 
en straffrihetsgrund. På grund av dessa farhågor såg inte kommissionen 
någon annan lösning än att bortse från förändringen av gärningsmannens 
medvetande och straffa som vanligt.69  
 
På det mellanstatliga planet hölls diskussionen kring straffansvar vid rus vid 
liv. I flertalet av de nordiska länderna tillsattes kommittéer som diskuterade 
strafflagsreformer. Det fjortonde Nordiska juristmötet år 1928 blev ett 
forum där deltagare från de olika nordiska länderna kunde debattera frågan. 
                                                 
65 Nelson, Ansvar utan skuld?, 1977, s. 343. 
66 SOU 196:185, Del II, s. 110. 
67 Svensk alkoholhistoria – Och de första 50 åren med Systembolaget, 2005, s. 26ff.  
68 SOU 1923:9, Förslag till strafflag, s. 100ff. 
69 SOU 1923:9, s. 102f.  
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Som bakgrund var den norska kommittén för strafflagsgranskningen inte 
överens om hur självförvållat rus skulle hanteras och konflikten inom 
kommittén hade vid det här laget redan orsakat offentliga meningsutbyten. 
Referent var den norske riskadvokaten Peder Kjerschow som tillhörde en 
minoritet inom den norska kommittén och motsatte sig en utvidgning av 
straffansvaret vid rushandlingar. Under juristmötet dryftades olika åsikter 
om hur frågan skulle hanteras och kritik riktades bland annat mot den 
svenska rättens ståndpunkt. Även de svenska deltagarna hade olika åsikter 
om hur självförvållat rus skulle hanteras.70  
 
Efter Kjerschows inledning på diskussionen begärde Wetter ordet och 
hävdade i sitt inlägg att den gällande rätten i Sverige innebar att det skulle 
ske en hypotetisk utvidgning av det subjektiva rekvisitet vid ett i rus 
begånget brott. Detta skulle gälla både vid oaktsamhet och vid uppsåt. 
Anledning till den svenska rättens särreglering av rushandlingar till skillnad 
mot andra förvirringstillstånd berodde på att det fanns ett nära samband 
mellan berusning och brottslighet. Särregleringen skulle därmed fungera i 
preventivt syfte. Det legala stödet för sin uppfattning tog han från 3 § i 1841 
års kungliga förordning emot fylleri och dryckenskap.71 En annan svensk 
deltagare, Nils Stjernberg, opponerade sig emellertid mot Wetters uttalanden 
på mötet. Stjernberg menade att den gällande rätten inte alls innebar att 
uppsåt kunde presumeras. Det enda som kunde presumeras var 
tillräknelighet. Vidare menade han att lydelsen i 3§ från 1841 års förordning 
inte innefattar något hinder för en förnuftig prövning av skuldfrågan. 
Skuldprövningen skulle därmed enligt Stjernberg ske på vanligt sätt.72     

3.4.1 Brott och alkohol 
Motiv till varför det bör finnas en särreglering av brottsliga handlingar 
begångna under rus anges ofta det faktum att brott och alkohol har ett nära 
samband. Ofta ges sambandet en svepande argumentering utan att för den 
sakens skull visa på fakta och statistik kring kopplingen. 
 
Särskilt vad gäller våldsbrotten finns det anledning att tro att påverkan av 
alkohol är en bidragande orsak till våldshandlingar. Dels ser man ett 
samband mellan alkoholkonsumtion och våldsbrottsfrekvens dels ser man 
på en individnivå att andelen alkoholpåverkade respektive 
alkoholmissbrukande gärningsmän som döms för våldsbrott är hög. 
Undersökningar har visat att cirka 80 % av alla misshandelsdömda är 
alkoholpåverkade vid gärningstillfället. Även offren visar på en hög andel, 
närmare 60 %.73 När det kommer till våld med dödlig utgång, där statistiken 
anses mer tillförlitlig, är kopplingen stark även här. I en studie, mellan åren 
2002-2008, gjord av Brottsförebyggande rådet (Brå) utgör 45 % berusade 

                                                 
70 Nelson, Ansvar utan skuld?, 1977, s. 398f. 
71 Forhandlingerne paa det fjortende nordiske Jurismøde, Bestyrelseafdeling, Kbhvn, 1928, 
s. 227ff.  
72 Forhandlingarna paa det fjortende nordiske Jurismøde, 1928, s. 244.  
73 Olsson, Alkoholrelaterad kriminalitet – En redovisning av tillgänglig statistik, Orvar 
Olsson Kunskapsförlag, Sala, 2001, s. 15.  
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gärningsmän i fall av dödligt våld och för offren uppgår siffran till 35 %.74 
Olika alkoholforskare har visat hur förtäring av alkohol påverkar 
sinnesstämningen och omdömet, de har visat att alkoholen kan öka en redan 
existerande aggressivitet. Det finns inga studier som bevisar ett direkt 
orsakssamband mellan alkohol och just dödligt våld men det finns studier 
som pekar på alkohol ökar risken för andra typer av våld. Man kan se att om 
en person har druckit, ökar risken att använda våld 13 med gånger.75   
 
I ett historiskt perspektiv finns det en klar koppling mellan alkohol och 
våldsbrott. I olika kriminologiska studier har forskare försökt belysa denna 
koppling. Leif Lenke76 och Hanns von Hofer77 har presenterat resultat som 
stärker tesen. Under 1800-talet kan man notera en ökning av det dödliga 
våldet, satt i kontrast till den registrerade alkoholkonsumtionen kan man i 
ett diagram av Hofer se att dessa två variabler sammanfaller väl.78 Topparna 
och dalarna i diagrammet samvarierar på ett flertal punkter. Vid 1800-talets 
slut och i början på 1900-talet ser man en tydlig nedgång både på våldet och 
alkoholåtgången, vid den här tidpunkten började nykterhetsrörelserna ta fart 
och den svenska staten hade infört omfattande alkoholrestriktioner. Efter 
andra världskriget stiger återigen siffrorna simultant.79   
 
Den historiska förbindelsen mellan alkohol och våldsbrott är lätt att uppfatta 
men i nuläget tycks de alkoholrelaterade våldsbrotten minska. Nya studier 
visar på att alkoholsambandet inte är lika tydligt längre fastän 
alkoholkonsumtionen har ökat. När det gäller det dödliga våldet så har 
andelen alkoholpåverkade gärningsmän respektive offer minskat sedan 
1990-talet. En förklaring till detta kan vara att den svenska dryckeskulturen 
har gått från intensivdrickande på helgen till ett mer kontinentalt drickande 
med ett glas vin till maten emellanåt.80 Uppenbarligen är det inte bara 
alkoholen som påverkar frekvensen av våldsbrott, exempelvis divergerar 
siffrorna i slutet på 1970-talet då alkoholförsäljningen ökade men dråp och 
mord gjorde inte det.81 Sammantaget kan man på många punkter se ett 
kausalt samband mellan våldsbrott och alkoholförtäring och detta ger stöd åt 
teorin, däremot har denna hypotes ansetts betingad.82  

                                                 
74 Granath, Det dödliga våldets utveckling – Fullbordat och försök till dödligt våld i Sverige 
på 1990- och 00-talet, Rapport 2001:5, Brå, 2011, s. 37. 
75 Eriksson, Allt färre berusade vid dödligt våld, Brå:s Tidskrift Apropå 2/2011, s. 9f.  
76 Lenke, Alcohol and criminal violence – Time series analyses in a comparative 
perspective, Almqvist & Wiksell International, Stockholm, 1990.  
77 Hofer, Brott och straff i Sverige – Historisk kriminalstatistik 1750-2010, Diagram 
tabeller och kommentarer, 4 u, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet, 
Stockholm, 2011. 
78 Se figur i bilaga B – Hofers figur.  
79 Lenke, Alcohol and criminal violence, 1990, s. 51ff.  
80 Granath, Det dödliga våldets utveckling, 2011, s. 48. 
81 Olsson, Alkoholrelaterad kriminalitet, 2001, s. 17.  
82 Hofer, Brott och straff i Sverige, 2011, s. 22.   
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4 Synsättet före avgörandet 

4.1 Brottsbalken 1:2 2 st 
BrB 1:2 2 st: Har gärningen begåtts under självförvållat rus 
eller var gärningsmannen på annat vis genom eget vållande 
tillfälligt från sina sinnens fulla bruk, skall detta inte föranleda 
att gärningen inte anses som brott.  

 
Brottsbalken innehåller en straffrättslig reglering vad gäller självförvållat 
rus. Bestämmelsen reglerar de fall då gärningsmannen har försatt sig på ett 
inte ursäktligt sätt i ett tillstånd av sinnesförvirring.83  
 
Vad som menas med rus är inte endast berusning med hjälp av alkohol utan 
även andra medel som till exempel narkotika eller läkemedel. Förutom 
berusningen täcks även andra typer av omtöcknings- eller 
förvirringstillstånd in av paragrafen. Dessa kan exempelvis vara 
medicinering som gör att gärningsmannen genom eget vållande har försatt 
sig i en jämförbar situation.84 För att bestämmelsen ska bli tillämplig krävs 
det även att berusningen ska ha varit självförvållad. Innebörden av en 
självförvållad berusning ses i allmänhet som en frivillig förtäring av ett 
berusningsmedel. Det kan handla om en person som dricker mer än vad 
denne tål. I fall då gärningsmannen får i sig något som denne har lurats att 
tro var alkoholfri anses dock inte berusningen vara självförvållad, inte heller 
i det fallet då en person har fått i sig en så pass liten mängd att denne inte 
kunde inse effekten. Det krävs dock att man gör någon form av 
oaktsamhetsbedömning. Att följa en läkares ordination och på så vis bli 
tillfälligt från sina sinnens fulla bruk medföljer inte heller att 
gärningsmannen anses ha försatt sig i tillståndet genom eget vållande.85 Det 
kan till och med vara försvarligt att ta det ordinerade läkemedlet trots att 
gärningsmannen skulle vara medveten om dennes överreaktion på 
substansen. Detsamma gäller om en person har överskridit ordinationen med 
en obetydlig mängd.86  
 
Därutöver är det viktigt att poängtera att om kravet på uppsåt är uppnått 
enligt vanliga bestämmelser och principer ska gärningsmannen dömas för 
sina handlingar enligt gängse procedur. Även berusade individer kan agera 
med uppsåt eller oaktsamhet, berusningen förorsakar inte per automatik att 
gärningsmannen har varit i ett tillstånd av villfarelse. Det är endast när detta 
inte är fallet som det finns en mening med att fundera över hur man bör 
tillämpa BrB 1:2 2st och dess innebörd.87 Bestämmelsen är för övrigt något 
                                                 
83 SOU 1996:185, Del I, s. 147. 
84 Leijonhufvud & Wennberg, Straffansvar, 8 u, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2009, s. 
74. 
85 Holmqvist m.fl., Brottsbalken – En kommentar, 2009, s. 1:33.  
86 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, 2010, s. 380.  
87 Leijonhufvud & Wennberg, Straffansvar, 2009, s. 74. 
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kortfattad och hur man har uppfattat bestämmelsens innebörd har dock inte 
varit självklar och har gett upphov till olika tolkningsmodeller. Dessa 
tolkningsmodeller kommer att redovisas i senare avsnitt.    
 
Bestämmelsen omfattar även oaktsamma brott. Dock bör det anmärkas att 
det i dessa fall får en begränsad saklig betydelse eftersom gärningsmannen 
kan sägas ha uppnått rekvisiten för oaktsamhet redan i det stadiet att denne 
har berusat sig och på så sätt påverkat sin omdömesförmåga vilket gör att 
den berusade personen inte kan iaktta erforderlig aktsamhet. 
Gärningsmannen kan närmare bestämt ha bort förstå att denne skulle kunna 
hamna i en situation då aktsamhet krävdes88. Den individuella 
culpabedömningen måste likväl ta i beaktning vad som kunde begäras av 
personen i fråga i den specifika situationen.89  

4.2 Förarbetena till brottsbalken 
Den tidigare behandlingen av frågan om straffansvar vid självförvållat rus 
gjordes av Strafflagskommissionen. För den utredningen hade straffansvaret 
behandlats endast utifrån tillräknelighetsperspektivet. Under efterkommande 
utredningar och det som kom att bli förarbetena till BrB togs frågan upp av 
både Strafflagsberedningen och Straffrättskommittén.  
 
Likt Strafflagskommissionen blev frågor om tillräkneligheten centrala i 
Strafflagsberedningens behandling av rusets straffrättsliga ställning. 
Beredningen uttalade att förordningen från 1841 alltjämt var tillfredställande 
och fick anses som gällande rätt. Detta innebar att rushandlingar inte kunde 
användas som en ursäkt.90 I sitt slutbetänkande föreslogs ett avskaffande av 
strafflagens tillräknelighetsbestämmelser eftersom det ansågs som en 
överflödig konstruktion. Inskränkningar av påföljdsval kunde ändå inträffa. 
Kravet var dock att rustillståndet hade skett utan eget vållande. Följden av 
detta förslag innebar att endast abnorma ruseffekter exempelvis patologiskt 
rus kunde bli påföljdsfria.91   
 
Straffrättskommittén behandlade frågan om straffansvar vid rus i sitt 
slutbetänkande 1953. Kommittén kungjorde att gärningar begångna under 
självförvållat rus ej skulle utesluta ansvar och att skuldprincipen 
modifierades i dessa fall. Till stöd för ståndpunkten angavs gällande rätt och 
en hänvisning gjordes även till 3§ i 1841 års förordning (vilket även Wetter 
hade gjort). Den gällande rätten menade kommittén innebar att självförvållat 
rus var ett undantag från vanliga uppsåts- och oaktsamhetsregler.92 
Kommittén fortsatte med att förklara att i de fall då ruset ej hade uppnått 
någon högre grad betydde inte avsteget från skuldprincipen något för 
straffansvaret i praktiken eftersom ruset då inte uteslöt förekomsten av 
                                                 
88 Holmqvist m.fl., Brottsbalken – En kommentar, 2009, s. 1:33. 
89 Strahl, Allmän straffrätt, 1976, s. 179. 
90 SOU 1942:59, Strafflagsberedningens betänkande angående strafflagens 
tillräknelighetsbestämmelser, sinnesundersökning m.m., s. 80f.  
91 SOU 1956:55, Skyddslag, s. 280 och 308f; Nelson, Ansvar utan skuld?, 1977, s. 351f. 
92 SOU 1953:14, Förslag till brottsbalk, s. 380f.  
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uppsåt eller oaktsamhet. Sannolikheten för att uppsåt eller oaktsamhet 
förelåg minskade i mån med att berusningen ökade och i vissa fall kunde det 
helt uteslutas. Vidare påpekade kommittén att i specifika fall kunde ändå 
ansvar för uppsåtligt brott förekomma vid höggradig berusning om det ”i 
yttre måtto framträder såsom uppsåtligt brott”.93  
 
Sambandet mellan alkohol och våldsbrott var något som även 
Straffrättskommittén berörde. De menade att kausaliteten var stor och på 
grund av detta kunde ansvarsfrihet inte accepteras för handlingar som en 
person framkallat genom sin egen berusning, även om personen ifråga 
handlat i villfarelse. Kommittén illustrerade detta med ”jaktexemplet”, 
hämtat från Strafflagskommissionens betänkande: en gärningsman blir 
normalt sett inte straffad för uppsåtligt dödande om denne under jakt skjutit 
mot något som denne uppfattat var ett djur men som sedan visat sig vara en 
människa. Möjligheterna att åberopa den här villfarelsen som 
straffrihetsgrund blev dock mer begränsad om gärningsmannen hade varit 
höggradigt berusad och därigenom orsakat den felaktiga föreställningen. 94  
Med detta exempel visade kommittén att ett hypotetiskt prov skulle utgöra 
bedömningsgrunden av kausaliteten mellan berusningen och villfarelsen. 
Om jägaren inte hade begått samma misstag om denne hade varit nykter 
skulle villfarelsen inte beaktas eftersom orsakssamband mellan berusningen 
och missuppfattningen förelåg.  
 
Från ståndpunkten om att självförvållat rus kunde modifiera skuld gav 
kommittén en del undantag. Särregleringen skulle inte gälla vid atypiska 
rustillstånd exempelvis patologiskt rus men inte heller då det för brottet 
förutsätts en särskild avsikt, exempelvis stöldbrott med dess 
tillägnelseuppsåt. En handling förövad under rus skulle således endast 
bestraffas om det överskjutande uppsåtsrekvisitet var uppfyllt.95   
 
Lagrådet anförde en motsatstolkning av Strafflagsberednings 
ställningstagande och menade att tillfällig sinnesförvirring som uppkommit 
genom eget vållande medförde att det subjektiva rekvisitet skulle efterges.96 
De hade med andra ord inga invändningar kring hur kravet på skuld kunde 
modifieras vad de däremot diskuterade var ordalydelsen och placeringen av 
bestämmelsen.97 Departementschefen ansåg att det borde stadgas en allmän 
regel vad gäller subjektivt ansvar vid brott. I anslutning till detta anförde 
han att det fordrades en undantagsregel från de subjektiva rekvisiten vid 
självförvållat rus. Departementschefen var överens med 
Straffrättskommittén om att bestämmelsen var en modifiering av 
skuldkravet och att detta var ett uttryck för gällande rätt betingat av 
kriminalpolitiska skäl. 98 Han föreslog följande lydelse vilken även 
godkändes av riksdagen: ”Har gärningen begåtts under självförvållat rus 

                                                 
93 SOU 1953:14, s. 382.  
94 SOU 1953:14, s. 382.  
95 SOU 1953:14, s. 382f. 
96 Prop. 1962:10, Förslag till brottsbalk, s. C 576.  
97 Prop. 1962:10, s. C 542 och s. C 576.  
98 Prop. 1962:10, s. B 62.  
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eller var gärningsmannen eljest genom eget vållande tillfälligt från sina 
sinnens bruk, må därav icke föranledas att gärningen ej anses som brott.”99 
 
För att sammanfatta de utredningar, yttranden och arbete som lade grunden 
för stadgandet i BrB 1:2 2 st, var det en rad saker som fastställdes i och med 
införandet av brottsbalken men förarbetena lämnade även en del 
frågetecken. Vid utformningen av BrB fanns två lagregler vilka reglerade 
den straffrättsliga betydelsen av rus, tillräknelighetsbestämmelsen i SL 5:5 2 
st vilken stadgade ansvarsfrihet för brott begångna under ofrivillig 
berusning och därmed liknande fall, och 3§ i den kungliga förordningen från 
1841 vilken stadgade att ansvar för gärningar förövade under självförvållat 
rus skulle utdömas och att berusning därmed inte utgjorde en förmildrande 
omständighet. I och med att BrB trädde ikraft upphävdes 1841 års 
förordning och ersattes av BrB 1:2 2 st med motsvarande innebörd. 
Bestämmelsen i SL 5:5 2 st lämnades däremot utan motsvarighet och 
tillräknelighetsläran som hade varit en central regel för SL försvann. 
Diskussioner kring ”otillräkneliga” personer förflyttades från ansvarsfrågor 
till påföljdsfrågor, i exempelvis BrB 30:6.100 Vad som fastställdes genom 
förarbetena var att det subjektiva rekvisitet för brott kunde eftergivas och att 
detta ansågs även vara ett fortgående uttryck för tidigare gällande rätt. 
Utvidgningen av uppsåt skulle dock inte omfatta brott som för ansvar 
krävde ett särskilt rekvisit. Någon klar metod över hur eftergivandet skulle 
ske fanns det dock inte. Frågetecken kring hur man skulle gå tillväga när 
eftergivandet skulle tillämpas och om det skulle innefatta alla grader av 
berusning rätades inte ut av den kortfattade ordalydelsen i paragrafen eller 
av förarbetena.   
 
Wetter som var ledamot i Straffrättskommittén ses av många i doktrinen 
som grund till förarbetenas ståndpunkt och utredning har på denna punkt fått 
utstå en viss kritik. Strahl menade att Wetters uppfattning i väsentliga drag 
godtogs utan en närmare undersökning och Nelson visar, genom en 
framställning av protokollen, på att Straffrättskommitténs utredning inte 
lade ner stor möda på att utreda frågan om straffansvar vid rus eftersom 
Wetters ståndpunkt hade så pass starkt gehör.101      

4.3 De två huvudlinjerna i doktrinen 
Inom svensk doktrin har det framförts en rad olika åsikter om hur man bör 
behandla straffansvar vid rus i största allmänhet. Men det är i synnerhet i de 
fall då berusningen bedöms som självförvållat som har föranlett 
meningsskiljaktigheter. Uttrycket i BrB 1:2 2 st ”må därav icke föranledas 
att gärningen ej anses som brott” har uppfattats på olika sätt. Företrädesvis 
har det funnits två huvudlinjer om hur man bör tolka bestämmelsen i BrB: 

- Den ena linjen förespråkar ett eftergivande av skuldkravet. Denna 
tolkning kan dessutom delas in i olika varianter beroende på hur man 

                                                 
99 SOU 1996:185, Del II, s. 115.  
100 Jareborg, Straffrättens ansvarslära, 1994, s. 358f.  
101 Strahl, Straffansvar vid rus, SvJT1965, s. 382; Nelson, Ansvar utan skuld?, 1977, s. 348.  
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vill att eftergivandet ska gå tillväga, genom ett hypotetiskt prov eller 
genom ett fingerande av skuld. Eftergivande fick, så som visat i 
föregående avsnitt, ett relativt klart stöd i förarbetena och har 
förespråkats av bland annat Wetter.   

- Den andra linjen menar att bestämmelsen endast skulle utgöra en 
erinran om att rus inte är en straffrättslig ursäkt och att vanliga 
ansvarsregler borde tillämpas även om gärningsmannen har försatt 
sig i ett berusat tillstånd själv. Förespråkare för denna linje var till 
exempel Strahl, dock har denna linje även haft stöd hos andra 
juridiskt skolade.  

 
Uppfattningarna går som synes isär på väldigt avgörande punkter och man 
kan finna stöd för alla tre lösningar (fingering, hypotetiskt prov och vanliga 
ansvarsregler) inom rättspraxis. De olika tolkningsmodellerna har olika för- 
respektive nackdelar. Svårigheterna med att bevisa uppsåt hos en 
gärningsman som har varit kraftigt berusad vid tidpunkten för den brottsliga 
gärningen är uppenbara, vilket gör att den första modellen kan vara 
lockande. Nackdelarna med en konstruktion som denna är att den kränker 
grundläggande straffrättsprinciper eftersom den tilltalade skulle bli ansvarig 
i princip oberoende skuld.102     

4.3.1 Eftergivande av skuldkravet 

4.3.1.1 Fingering eller fullständig eftergift 
En av varianterna på eftergivandet av skuldkravet är fingering av eller att 
helt enkelt fullständigt efterge det subjektiva rekvisitet vid självförvållat rus. 
Denna variant är den mest långtgående utvidgningen av straffansvaret. Det 
är ett effektivt men relativt klumpigt verktyg då det i praktiken innebär att 
uppsåt eller oaktsamhet presumeras utan att gärningsmannens kognitiva 
inställning eller avsikt övervägs. Undantag tas till om det i 
brottsbeskrivningen förespråkas en särskild avsikt eller vid ett överskjutande 
uppsåtsrekvisit.103 
 
Den största fördelen med denna modell är som sagt dess effektivitet, i fråga 
om bevisfrågor innebär fingering en avsevärd bevislättnad eftersom frågor 
om gärningsmannens uppsåt helt kan uteslutas. Mot denna modell talar det 
faktum att straffansvaret utvidgas mycket kraftigt vilket fullständigt 
åsidosätter konformitetsprincipen.104 

4.3.1.2 Wetters modell – Frihet under ansvar 
Den andra varianten på eftergivandet är att det krävs en hypotetisk 
bedömning om vad gärningsmannen skulle ha förstått om denne var nykter. 
Denna uppfattning har haft tydligt stöd av Folke Wetter. I detta avsnitt 
kommer därför hans modell att presenteras.  
 

                                                 
102 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, 2010, s. 381. 
103 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, 2010, s. 380. 
104 SOU 1996:185, Del I, s. 165f.  
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Folke Wetter introducerade sin uppfattning om den gällande rätten inom 
området för straffansvar vid rus på det Nordiska juristmötet 1928. Året 
därpå vidhöll han dessa åsikter i sin skrift ”Straffansvar vid rus”105, trots 
kritiken han stötte på under mötet. Wetter hävdade att den gällande rätten 
överensstämde med den av honom framförda åsikten om att berusning 
kunde utvidga det subjektiva rekvisitet. Denna ståndpunkt fick senare även 
till synes stor genomslagskraft vid förarbetenas utformning av 
bestämmelsen i BrB 1:2 2 st där Wetter var medverkande. Den legala 
grunden för sin ståndpunkt, har redovisats i tidigare avsnitt, hämtade han i 
3§ i 1841 års förordning men han hämtade även stöd i rättspraxis. Wetter 
hävdade att det ur praxis kunde utläsas att 3§ hade föranlett straffansvar för 
uppsåtligt brott vid berusning även i de fall då det uppenbarligen eller 
sannolikt kunde antas att berusningen hade omöjliggjort verkligt uppsåt.106 
Detta är dock något som han har fått kritik för.  
 
Syftet med sin modell förklarade Wetter var att uppnå en medelbar 
prevention mot själva berusningshandlingen, han ville komma åt gärningens 
typiska samhällsfarlighet. Wetter pekade på sambandet mellan brottslighet 
och berusning och menade att straffets primära uppgift var att förebygga 
brottsliga handlingar, men även den föregående berusningshandlingen. 
Genom särregleringen kunde man uppnå både kollektiv prevention såsom 
folkuppfostrande faktor och prevention på individuell nivå. Han förklarade 
att endast en fylleribestämmelse inte kunde utgöra en effektiv prevention 
mot berusning. Straffet verkade för att indirekt påverka människor till ett 
mer försiktigare nyttjande av alkohol. Detta tyckte Wetter var en mer 
tilltalande reglering istället för att ingripa i individens frihet genom 
detaljerad reglering av alkoholförtäring, ett generellt ansvar gällande rus och 
brott skulle därmed läggas på den som valde att förtära 
berusningsdrycker.107 Wetter adresserade även argumentet om att ett 
eftergivande skulle strida mot skuldprincipen. Även om principen hade ett 
tydligt kulturarv för rättsutvecklingen innebar detta inte att den utgjorde en 
begränsning för Wetter som hävdade att kriminalpolitik hade företräde. 
”Därav medföljer icke, att skuldprincipen är någon absolut storhet inom 
straffrätten, ett tabu, som skulle kunna utgöra hinder mot att använda 
straffet för en indirekt brottsprevention[…]”108     
 
Wetter avfärdade de två andra lösningarna: att straffansvar skulle begränsas 
till verkligt uppsåt eller oaktsamhet och därmed bedömas enligt vanliga 
ansvarsregler, och därefter att subjektivt ansvar kunde fingeras. Wetter 
förordade istället en modell som grundade sig i gärningsmannens motivläge, 
ett hypotetiskt utvidgat uppsåt och oaktsamhet. Exempelvis villfarelser som 
har berott på berusning skulle inte kunna användas som en ursäkt och 
gärningsmannen skulle därigenom bedömas som om denne varit nykter. 
Bedömningen skulle göras in concreto, det vill säga den specifika 

                                                 
105 Wetter, Straffansvar vid rus, 1929.  
106 Wetter, Straffansvar vid rus, 1929, s. 29f. Exempel på rättsfall som Wetter studerade: 
NJA 1901 s. 550, NJA 1912 s. 273 och NJA 1914 s. 43. 
107 Forhandlingarna paa det fjortende nordiske Jurismøde, 1928, s. 227ff. 
108 Forhandlingarna paa det fjortende nordiske Jurismøde, 1928, s. 229. 
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gärningsmannen skulle föreställas nykter.109 Wetter påstod att denna 
bedömning inte skulle vara svårare än i exempelvis fall där gärningsmannen 
förnekade uppsåt att döda, slutsatsen kunde dras vare sig gärningsmannen 
var berusad eller ej och de yttre omständigheterna gav ofta tillräckligt med 
information för en bedömning. För rättssäkerhetens skull menade Wetter att 
regeln in dubio mitius borde iakttas vid bedömningen, tvivel skulle 
följaktligen vara till fördel för gärningsmannen.110         
 
Utvidgning av det subjektiva rekvisitet begränsades dock på en punkt, i fall 
där brottstypen krävde en särskild avsikt hos gärningsmannen som en 
väsentlig brottsförutsättning, närmare bestämt vid subjektivt överskott. 
Bestraffning kunde endast ske om den specifika avsikten verkligen hade 
förelegat. Wetters begränsning hade en omfattande praktisk räckvidd, till 
exempel vid försök till brott, stöld eller vid bedrägeri. För att illustrera, den 
som är berusad och på något sätt förstör sin egendom genom exempelvis en 
eldsvåda ska inte dömas för bedrägeri om det inte fanns något uppsåt att 
bedra försäkringsbolaget. Anledningen till detta undantag var att syftet med 
det utvidgade uppsåtet endast var att förhindra den fara eller skada som 
uppkom av en berusningsgärning. I exemplet med elden menade Wetter att 
det inte förelåg någon samhällsfarlighet som motiverade en prevention.111 
 
Avslutningsvis kan man sammanfatta att Wetters tolkningsmodell gick ut på 
en medelbar prevention av själva berusningshandlingen. Straff som skulle 
utdömas för huvudgärningen och med hjälp av ett hypotetiskt utvidgat 
uppsåt (eller oaktsamhet) fastställa om det förelåg ett orsakssamband mellan 
ruset och exempelvis villfarelsen. Den medelbara preventionen skulle styra 
människors handlande enligt grundsatsen: frihet under ansvar.112    

4.3.2 Strahls tolkning – En erinran  
Den andra av de två huvudlinjerna gick ut på att en konventionell 
skuldbedömning borde företas för att fastställa straffrättsligt ansvar för brott 
vid självförvållat rus. Denna uppfattning har fått relativt tydligt stöd bland 
rättskunniga och till viss mån inom rättspraxis men under tiden för BrB:s 
införande och tiden därefter skulle den mer ge ett uttryck för vad lagen 
borde vara. Ivar Strahl var en de som förespråkade en konventionell 
bedömning och hans uppfattning redogörs nedan.  
 
Strahl kritiserade tolkningen om att BrB 1:2 2 st skulle innebära eftergift av 
kravet på uppsåt eller oaktsamhet. Han menade istället att bestämmelsen 
endast skulle fungera som en erinran om att rustillstånd inte utesluter ett 
subjektivt rekvisit. Enligt Strahls uppfattning ska vanliga regler om uppsåt 
och oaktsamhet tillämpas även i berusningsfallen.113  
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Som en av grunderna för sin åsikt lade Strahl fram ett argument om att det i 
förarbetena hade framförts att bestämmelsen i BrB inte skulle medföra en 
förändring av den i Sverige gällande rätten.114 Till detta hör att Strahl 
menade att förarbetena byggde på en missuppfattning av äldre rätt och mer 
specifikt att 3§ i förordningen från 1841 inte alls innebar en modifiering av 
skuldkravet, som både Wetter och Straffrättskommittén hade hävdat. Strahl 
ansåg därmed att det inte förelåg någon bundenhet till uppfattningen som 
förarbetena hade framfört. I nästa stycke fortsatte han med att påpeka att 
bestämmelsens lydelse var försiktig och att det inte uttryckligen gick att 
utläsa ett eftergivande ur paragrafen. Lydelsen kunde istället uppfattas som 
en uppmaning till de svenska domstolarna att inte låta sig föranleda att 
berusning uteslöt uppsåt eller oaktsamhet. Bestämmelsen skulle fungera 
som en precisering av ansvaret snarare än en utvidgning.115      
 
Strahl gjorde dock i sin tolkning av straffansvaret en åtskillnad mellan 
uppsåtliga och oaktsamhet rushandlingar. Vad gäller ansvar vid oaktsamhet 
medförde stadgandet en viss utvidgning till skillnad mot vad som annars 
skulle gälla. Utgångspunkten för att för en utvidgning av oaktsamhet är att 
rushandlingen var självförvållad. Oaktsamheten var inbäddat i uttrycket.116 
En culpabedömning borde dock göras. Strahl menade att vid en 
culpabedömning skulle domstolen bortse från den försvagning som det 
självförvållade ruset orsakade gärningsmannens kunnighet, färdigheter och 
omdöme. Domstolen skulle därmed ställa lika höga krav på den berusade 
gärningsmannen som om denne hade varit nykter.117     
 
Gällande uppsåtliga rushandlingar menade Strahl att bestämmelsen i BrB 
1:2 2 st inte spelade någon större roll. Till exempel, om en berusad person 
inte uppfattade verkligheten på ett korrekt sätt kan denna villfarelse göra att 
vederbörande blir fri från uppsåtligt ansvar. Men uppsåt behövde inte vara 
uteslutet då gärningsmannen hade velat något i berusat tillstånd som denne 
inte hade velat om denne hade varit nykter. Strahl anslöt sig här till 
Hagströmers uppfattning och menar att ”Den impulsivitet, aggressivitet, 
hämningslöshet, besinningslöshet, omdömeslöshet som så ofta kännetecknar 
en berusad utesluter icke, att denne handlar dolöst.” I detta stycke myntade 
Strahl de bevingade orden: han ser rött men han ser. Det nedsatta omdöme 
en person fick på grund av rus behövde ej utesluta att personen i fråga 
agerade uppsåtligt.118 Strahl menade vidare att bestämmelsen förhindrade att 
en person döms för ett brott som inte har berott på dennes kroppsrörelser. 
Straff kunde ej ådömas en berusad person som blir knuffad ut i gatan och 
därmed orsakade en trafikolycka.119 I likhet med Hagströmer tog Strahl upp 
det faktum att då en gärningsman genom sin berusning inte uppvisar uppsåt 
vid en viss handling kan det inte uteslutas att denne har försatt sig i det 
berusade tillståndet med uppsåt att utföra handlingen. Om detta är fallet och 
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gärningsmannen därigenom har använt sig själv som ett vapen kan denne 
anses ha uppfyllt uppsåtskravet.120   
 

4.3.2.1 Kritik mot ett eftergivande 
Strahl var inom doktrinen en av de mest kritiska till den modell som Wetter 
och sedermera Straffrättskommittén förordade. I huvudsak var kritiken 
tvåfaldig, för det första var grunderna för vad de påstod var gällande rätt var 
baserat på felaktiga slutsatser och för det andra så skulle ett utvidgande av 
det subjektiva rekvisitet skulle kunna få absurda konsekvenser. 
 
 Vad gäller det första argumentet menade Strahl att det som kom till utryck i 
förarbetena, vilket också förordades av Wetter och Straffrättskommittén, 
hade tillkommit genom en feltolkning. De hade lagt in större betydelse i 3§ 
från 1841 års förordning och i dess föregångare än vad man historiskt sett 
borde ha gjort. Den tolkning som Wetter hade lagt fram var i själva verket 
en nyhet.121 Till stöd för sin kritik hänvisade Strahl till Jägerskiölds studie i 
vilken Wetter mötte motstånd. Vidare menade han att inte heller förarbetena 
till SL eller Hagströmer uppfattade förordningen som att eftergift på 
skuldkravet skulle ske. Vad man däremot kunde utläsa var att tillräknelighet 
kunde fingeras.122 Inte heller preventionssyftet var något som föll Strahl i 
smaken. Han hade svårt att se det som realistiskt att risken för att bli fälld 
för ett uppsåtligt brott för rushandlingar skulle avhålla från att i första hand 
berusa sig. Den eventuella preventionen skulle vidare sätta viktiga 
straffrättsprinciper ur spel, detta menade Strahl var inte värt den 
kriminalpolitiska avsikten och avslutade med att poängtera att 
skuldprinciperna var starkt förknippade med vår rättskultur och gav uttryck 
för den skyddsvärda rättssäkerheten.123     
 
Förutom att kritisera grunderna för en utvidgning kritiserade Strahl även att 
konsekvenserna av en sådan lära skulle kunna leda till orimliga följder i 
praktiken. Strahl gav flera exempel på detta. Ett av dessa var vad Strahl 
kallade för ett ”skolexempel”: En kraftigt berusad man, som befinner sig på 
en skjutbana, skjuter mot måltavlan helt i ordning med föreskrifterna men 
träffar och dödar en person som mot förmodan springer i vägen för skottet. I 
detta scenario är det få som skulle kunna klandra skytten för vare sig 
uppsåtligt eller oaktsamt dödande. Strahl menade att denna hållning var 
befängd och drog slutsatsen att det inte gick att tolka denna lära 
bokstavligt.124 Exemplet kan vara ett uttryck för ett rent fingerat uppsåt. 
Dock menade Strahl att även Wetters variant på det utvidgade ansvaret 
skulle bli svårt att genomföra i praktiken. Det hypotetiskt utvidgade 
uppsåtet/oaktsamheten skulle nämligen inte förknippas med det hypotetiska 
provet (som för tiden utfördes i fråga om eventuellt uppsåt). Strahl hävdade 
att genom den hypotetiska bedömning skulle en dom bygga på fiktion 
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istället för hypotes, eftersom man endast skulle föreställa sig den berusade 
gärningsmannen som nykter istället för att pröva hur persons karaktär och 
viljeriktning var. För att återgå till Straffrättskommitténs anförda 
jaktexempel tyckte Strahl att bedömningen blev snedvriden och tvivelaktig 
om man endast nöjde sig med att bedöma händelseförloppet och struntade i 
vad som annars var visat exempelvis vad gärningsmannen hade för avsikt 
när denne gick hemifrån med sitt gevär eller hur personen var för övrigt.125 
Ett hypotetiskt prov var i sådana fall att föredra framför Wetters hypotetiska 
bedömning om det nu skulle tillämpas överhuvudtaget.  
 
Vid en strikt hållning till ordalydelsen i BrB 1:2 2 st kunde en besynnerlig 
konsekvens uppkomma vid jämförelse av olika berusningsgrader. 
Gränsdragningen mellan rustillstånd och tillstånd av mindre stark påverkan 
skulle resultera i att det första tillståndet medförde en eftergift på 
gärningsmannens uppsåt eller oaktsamhet medan i det andra fallet skulle 
skuldkravet bevaras. Denna gränsdragning skulle medföra svåra 
motivationsproblem för domstolarna när de skulle bedöma var på 
berusningsskalan en gärningsman befinner sig. Strahl menade att det var 
underligt att man på en särskild punkt på en berusningsskala plötsligt kunde 
bli fälld för uppsåt eftersom det är vid denna punkt som eftergivandet 
aktualiseras.126 Ett annat exempel är nödvärns villfarelse: låt säga att en 
starkt berusad person uppfattade en situation som hotfull, att denne blev 
anfallen, och använde våld för att freda sig. En annan person, vilken inte var 
lika berusad hade samma missuppfattning. Frågan som Strahl ställde sig var 
varför de två personerna skulle behandlas olika beroende på 
berusningsgraden om handlingen och missuppfattningen var densamma?127  
 
Strahl menade att Wetters modell var behäftad med en mängd betänkligheter 
och att tillämpningen av den skulle kunna leda till märkliga konsekvenser. 
Ytterligare ett exempel på detta var undantaget då brottsbeskrivningen 
krävde en specifik avsikt. Strahl förstod inte varför man kunde fingera ett 
ordinarie uppsåt men inte ett överskjutande. Han menade att resultaten av en 
sådan modell riskerade att bli godtycklig. Dessutom tyckte Strahl att detta 
undantag i själva verket motverkade den kriminalpolitiska motiveringen, det 
utvidgade ansvaret var möjligt att tillämpa på självförvållade rushandlingar 
med vanligt uppsåtskrav men inte då ett överskjutande uppsåtsrekvisit 
krävdes. Strahl kunde inte se den avgörande skillnaden mellan de två 
fallen.128    

4.3.3 Andra uppfattningar i doktrinen 
De ovanstående avsnitten har redogjort för de personer som har varit mest 
tongivande i debatten om straffansvar vid rus. Men frågan om hur 
självförvållat rus bör behandlas har berörts av många. Vissa var tydliga med 
sina sympatier för den ena eller den andra modellen medan andra var lite 
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mer försiktiga. För de som var för en konventionell skuldbedömning 
uppstod problem i hur man i så fall skulle förhålla sig till det tydliga 
ställningstagande som förarbetena stod för.  
 
En av Strahls anhängare var Alvar Nelson. Han menade att den restriktiva 
tolkningen av BrB 1:2 2 st var att föredra eftersom ett utvidgande av det 
subjektiva rekvisitet kan leda till udda konsekvenser. Nelson illustrerarde 
sin uppfattning med följande villfarelseexempel: Två personer vilka båda 
har avslutat en middag på en restaurang beger sig därifrån. Det upptäcktes 
att de två hade förväxlat sina hattar. Vid bedömning om ansvarsfrågan för 
hattförväxlingen blir den nyktre personen ställd i ett gynnsammare läge än 
den andre som har tagit ett glas för mycket. Enligt Nelsons slutsats skulle ett 
fingerat uppsåt eller ett hypotetiskt utvidgat uppsåt lätt kunna leda för långt 
och han undrade om det kunde anses vara rimligt att en faktisk villfarelse 
alltid skulle ignoreras under berusat tillstånd. Nelson såg dock att den 
modell som Wetter förespråkade i vissa fall kunde anses som passande men 
att den i andra fall skulle uppfattas som konstlad.129 Nelson bestred det 
kriminalpolitiska skälet eftersom han menade att det gick att ifrågasätta om 
denna medelbara prevention verkligen påverkade alkoholkonsumtionen. 
Han påpekade vidare att det inte heller hade bedrivits någon form av 
forskning kring om en sträng ansvarsbedömning skulle leda till minskad 
alkoholförtäring.130    
 
Trots att Nelson anslöt sig till Strahls tolkning av bestämmelsen menade han 
att rättsläget endast kunde ändras lagstiftning. Förarbetena till stadgandet 
gav inte utrymme för att vanliga ansvarsregler skulle tillämpas vid 
självförvållat rus och detta skulle accepteras.131 Även Hans Thornstedt 
anslöt sig till denna ståndpunkt. Enligt Thornstedt skulle anvisningarna i 
förarbetena i stort sett följas av domstolarna och vid tolkningar av straffbud, 
i den mån de var entydiga (undantag till detta var exempelvis om praxis var 
avvikande och talade för en annan riktning).132 Han fann Strahls tolkning 
tilltalande men att den stod i strid med den uppfattning som hade framförts 
under lagförarbetet. Thornstedt föreslog att bestämmelsen helt och hållet 
skulle tas bort och att vanliga ansvarsregler skulle gälla även vid fall av 
självförvållat rus såsom de gör för sinnessjuka.133 Ett borttagande var att 
föredra eftersom tillämpningen av BrB 1:2 2st innebar svårigheter och 
kunde emellanåt leda till ”absurda konsekvenser”.134 Även Nelson fann att 
ett borttagande skulle vara den enklaste lösningen.135 
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Till skillnad mot Wetter och Straffrättskommitténs uppfattning var Kurt 
Stillschweig något mer försiktig i sin tolkning av straffansvar vid rus. Han 
gjorde gällande att en fingering av tillräkneligheten var att räkna med och att 
man till en viss del kunde efterge skuld. Enligt Stillschweigs tolkning kunde 
en villfarelse fingeras bort. Villfarelsen kunde därmed förlora sin 
dolusuteslutande effekt om den var framkallad av det självförvållade ruset. 
På så sätt skulle domstolen bedöma fallet som om villfarelsen inte hade 
förelegat. Stillschweig kritiserade dock Straffrättskommitténs jaktexempel 
då han menade att gärningsmannens bristande vilja inte kunde fingeras. 
Anledningen var att viljebristen inte kunde anses vara en adekvat följd av 
berusningen. Objektivt sett sköt gärningsmannen en person och subjektivt 
har denne haft insikt om handlingen (villfarelsen fingerades bort) dock utan 
att ha haft viljan att framkalla effekten. Ansvar borde därför stanna på en 
oaktsamhetsnivå för skytten.136   
 
Något tydligt ställningstagande hos Nils Jareborg har varit svårt att hitta. 
Han menade dock att eftersom en stor andel av de våldsbrott begås under 
inflytande av berusningsmedel, då främst alkohol, fanns det en betydelse att 
studera hur ansvarsreglerna vid självförvållad berusning utformades. Han 
uttalade sig om de olika tolkningsmodellerna och påpekade att en 
utvidgning av straffansvaret innebar en kränkning av konformitetsprincipen 
och ett undantag av täckningsprincipen. Vidare konstaterar han att det inte 
gick att utläsa ur ordalydelsen i BrB 1:2 2 st att skuldkravet ska efterges på 
något sätt.137  
 
I sin bok ”Med vett och vilja” från 1987 förmedlade Monica Strömmerstedt 
sin uppfattning om hur straffansvaret vid rus bör behandlas. Hon anförde sig 
till Strahls tolkning om att vanliga regler angående uppsåt skulle tillämpas 
även på brott begångna under rus. Hon menade att det tolkningsutrymme 
kring uppsåtsbedömningarna som gavs till domstolarna rymde ”ett frö av 
missbruk”, vare sig det rörde sig om en fingering eller en hypotetisk 
utvidgning. Strömmerstedt kritiserade förarbetena och framförallt 
Straffrättskommitténs motivering till stadgandet i BrB 1:2 2 st, vilket hon 
personligen tyckte borde falla i glömska.138 Kritiken riktade sig mestadels 
mot jaktexemplet, där hon menade att det är svårt att se att en domstol skulle 
döma skytten för ett uppsåtligt dödande. Detta exempel menade 
Strömmerstedt var felaktigt använt, själva idén var att beskriva eftergivandet 
av uppsåtet, men kommittén illustrerade detta med en oaktsamhetshandling 
och följaktligen hade ett culpöst brott omvandlats till ett dolöst med en enda 
anledning: ruset. Hon menade att exemplet gav ett intryck av en avsevärd 
stränghet gentemot berusade. Vidare gav exemplet inte heller en klar bild av 
den koppling mellan alkoholförtäring och våldsbrott som kommittén 
försökte påvisa. En jaktolycka eller en vådaskjutning skulle troligtvis inte 
rubriceras som våldsbrott av samhällsfarlig karaktär.139 I första hand skulle 

                                                 
136 Stillschweig, Om straffansvar vid brott i rus, NTfK 1954, s. 12ff. 
137 Jareborg, Straffrättens ansvarslära, 1994, s. 237.  
138 Strömmerstedt, Med vett och vilja? – Uppsåtets gränser i doktrin och rättspraxis, 
Juristförlaget, Stockholm, 1987, s. 188. 
139 Strömmerstedt, Med vett och vilja?, 1987, s. 148ff.  



 35 

Straffrättskommittén straffa sambandet mellan berusning och grova brott, 
detta var betingat av kriminalpolitiska skäl.140 Strömmerstedt kommenterade 
det motsägelsefulla i att det kriminalpolitiska syftet stod utan verkan 
eftersom det troligtvis förhöll sig så att en eftergift av uppsåt vid ett 
allvarligt brott skulle te sig omöjlig eftersom det skulle framstå som 
stötande. Särskilt om domstolen skulle fingera uppsåtet helt och hållet.141  
 
Inom doktrinen är det inte lätt att finna ett uttalat stöd för en total fingering 
av skuld. Istället kan man hitta personer som stödjer någon form av 
hypotetiskt prov. Madeleine Leijonhufvud och Suzanne Wennberg är några 
inom doktrinen som ser det omöjligt att ha fingering som en sådan lösning. 
Konsekvenserna skulle bli omöjliga.142  

4.4 Praxis 
I doktrinen kunde man finna olika tolkningar av bestämmelsen, detta är även 
fallet inom praxis där man kan finna stöd för olika lösningar. Sedan 
brottsbalkens ikraftträdande har dock stadgandet sällan använts trots att det 
har förekommit fall med berusade gärningsmän. Dessa personer har i de 
flesta fall istället dömts för ansvar genom tillämpning av vanliga 
ansvarsregler.143 Det viktigaste fallet är det som oftast blir benämnt som 
”barnvagnsfallet”, detta är den enda praxis som finns från högsta instans, 
resten av rättspraxismaterialet kommer från hovrätterna.144  

4.4.1 Barnvagnsfallet – NJA 1973 s. 590 
I rättsfallet NJA 1973 s. 590 tog HD ställning till hur rörande en uppsåtlig 
rushandling skulle behandlas. Fallet klarlade i viss mån hur bestämmelsen i 
BrB 1:2 2 st skulle tolkas, vilken linje som ansågs vara gällande rätt.  
 
Omständigheterna i fallet var följande: efter ett besök hos en vän passerade 
X, som var kraftigt berusad, ett hus där han och hans familj tidigare har bott. 
Då han passerade sitt gamla hyreshus kom han på att familjens barnvagn 
hade blivit kvarglömd vid flytten. X såg en barnvagn i trappuppgången, 
vilken han tog i tron om att det var den glömda. Syftet var därmed att ta med 
sig vagnen hem. Väl ute på gatan stoppades X av barnvagnens rättmätige 
ägare. Vagnen lämnades tillbaka. Åklagaren väckte åtal för snatteri. X 
erkände handlingen men bestred ansvar för brott eftersom han ej hade haft 
uppsåt att tillägna sig den. Hans bristande uppsåt låg i att han i sitt berusade 
tillstånd trodde att barnvagnen tillhörde honom. X menade att han i nyktert 
tillstånd hade förstått att vagnen inte var hans. Tingsrätten (TR) fann honom 
skyldig eftersom berusningen inte kunde frita honom från ansvar. Hovrätten 
(HovR) fastställde TR:s dom. X överklagade och yrkade i första hand på en 
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frikännande dom och i andra hand att handlingen skulle bedömas som 
egenmäktigt förfarande.  
 
Efter överklagan till HD beslutades att riksåklagaren (RÅ) skulle avge sitt 
yttrande vid föredragningen av målet. RÅ bestred ändring och menade att 
både de objektiva och de subjektiva omständigheterna var klarlagda, X hade 
tagit en barnvagn i syfte att ta den med sig hem. Argumenten för sin 
ståndpunkt hämtade han mestadels från förarbetena till BrB då han bland 
annat påpekade att Straffrättskommitténs jaktexempel väl kunde appliceras 
på tillgreppet av barnvagnen. Det faktum att X varit i villfarelse på grund av 
berusning kunde ej tas i beaktning. Han befarade att om berusning kunde ses 
som en ursäkt, genom påståendet att personen aldrig skulle begått samma 
handling i nyktert tillstånd, skulle detta medföra att gärningsmän i framtida 
brottmål skulle hävda fylla för att åtnjuta frikännande eller straffnedsättning. 
Vidare adresserade han bevissvårigheterna för åklagaren. En tillämpning 
enligt RÅ:s uppfattning skulle innebära att bevisning inte skulle behöva 
anföras rörande berusningens inverkan på gärningsmannens uppsåt. RÅ 
hävdade att denna tolkning var att se som gällande rätt och bestämmelsen 
skulle ses som en fingering av uppsåtet.  
 
Prövningstillstånd meddelades eftersom ett klargörande av rättsläget ansågs 
vara av värde. HD konstaterade att olika uppfattningar kring stadgandets 
innebörd hade framförts. Efter en framställning kring de olika 
tolkningsmodellerna tog HD ställning till ståndpunkten att det vanliga 
skuldkravet i viss mån skulle efterges vid självförvållat rus och i och med 
detta lutade sig HD mot den lösning som förarbetena förordade. X blev 
dömd helt i enighet med BrB:s förarbete: villfarelsen om att X trodde att 
barnvagnen var familjens kunde ej befria honom från ansvar för att 
olovligen ha tagit någon annans egendom, dock så utgjorde 
tillägnelseuppsåtet ett överskjutande uppsåtsrekvisit vilket inte kunde 
omfattas av ett eftergivande. X blev därmed dömd för egenmäktigt 
förfarande. HD förklarade sin ståndpunkt med följande lydelse:  
 
”Väl må det förhålla sig så, att det sätt varpå man vid BrB:s tillkomst avsåg att lösa det 
föreliggande problemet ej är invändningsfritt. Frågan var emellertid föremål för närmare 
överväganden, och mot det förslag i denna fråga, som framlagts i lagstiftningsärendet och 
som antogs oförändrat i sakligt hänseende, framställdes under ärendets behandling i olika 
instanser inte någon anmärkning. Att tolka ifrågavarande stadgande i balken i enlighet med 
vad som framgår av förarbetena är väl förenligt med ordalydelsen. Med hänsyn till dessa 
förhållanden kan tillräckliga skäl ej anses föreligga att i tillämpningen begränsa innebörden 
av stadgandet på sätt som ifrågasatts. 

På grund av det anförda är, såsom domstolarna funnit, den omständigheten att S. 
Trodde att barnvagnen tillhörde honom ej av beskaffenhet att befria honom från ansvar för 
att olovligen ha tillgripit annans egendom. 

Vad beträffar frågan huruvida tillägnelseuppsåtet skall anses ha förelegat är att 
beakta, att vid stöldbrott, varom här är frågan enligt åtalet, uppsåt av detta slag utgör ett 
sådant fristående subjektivt moment som inte bör omfattas av 1 kap. 2 § 2 st. BrB. S:s 
uppfattning vid tillgreppet att barnvagnen tillhörde honom bör följaktligen tillmätas 
betydelse i nu ifrågavarande avseende, vilket innebär att kravet på tillägnelseuppsåt inte 
skall anses uppfyllt. 
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På anförda skäl är den av S. förövade gärningen att bedöma såsom egenmäktigt 
förfarande.”145   
 
Slutsatser från HD:s dom är att den gällande rätten klart och tydligt var att 
ett utvidgat straffansvar, för brottsliga handlingar begångna under 
självförvållat rus, skulle tillämpas. I och med detta kunde Strahls tolkning i 
vart fall inte anses vara ett uttryck för det svenska rättsläget.146 Vidare 
bekräftade HD att en utvidgning inte skulle genomföras om det för brottet 
föreskrevs en särskild avsikt. Strahl tolkade HD:s ställningstagande med att 
även försök till brott förutsatte verkligt uppsåt.147 Tydligt var att ett 
eftergivande skulle ske vid självförvållat rus, trots att de medgav att 
lösningen inte var invändningsfri. Vad HD däremot inte tog ställning till var 
på vilket sätt utvidgningen skulle ske, om det skulle ske via ett hypotetiskt 
prov eller om det skulle ske fingering rätt och slätt. En förklaring till detta 
var att HD inte hade behövt ta ställning till vilken form av utvidgning som 
skulle tillämpas. Formuleringen i HD:s domskäl ”i viss utsträckning 
eftergivas” kunde likväl tolkas så att täckningskravet mellan det objektiva 
och det subjektiva rekvisitet åsidosattes utan någon hypotetisk prövning.148  

4.4.1.1 Mottagande i doktrinen 
I doktrinen har det dock från olika håll hävdats att domen förespråkade ett 
hypotetiskt prov. Strahl tycks tolka domen som att ett hypotetiskt prov var 
den lösning som förespråkades eftersom han menade att HD hade bortsett 
från den missuppfattning som berodde på ruset.149 Ett uttryck som verkade 
sammanfatta denna uppfattning och som ofta har använts i sammanhanget 
var att gärningsmannen skulle dömas för vad han velat, när han var berusad, 
samt för vad han hade vetat, om han varit nykter. Leijonhufvud och 
Wennberg menade att domstolarna vid bedömningen inte skulle fingera 
någon vilja eller ett subjektivt överskott som gärningsmannen inte hade utan 
den verkliga viljan skulle läggas till grund för bedömningen. Ett misstag 
som gärningsmannen hade begått skulle endast beaktas om denne hade 
begått samma misstag i nyktert tillstånd.150  
 
I vilket fall som helst kvarstod det en rad frågetecken om hur bestämmelsen 
skulle tillämpas. Jareborg listar en rad olika oklarheter: 

• Huruvida ett hypotetiskt prov eller en ren fingering ska tillämpas? 
• Frågan om berusningsgraden. Hur stark ska berusningen vara för att 

skuldkravet ska efterges?  
• Hur ska man placera vad gäller svårighetsgrad och rubricering? Ska 

personen alltid dömas för det grövsta brottet?  

                                                 
145 NJA 1973 s. 590. Observera: i citatet refereras den tilltalade som S, medan denne i den 
löpande texten har benämnts som X.   
146 SOU 1996:185, Del I, s. 151.  
147 Strahl, Allmän straffrätt, 1976, s. 100f.  
148 SOU 1996:185, Del I, s. 151f.  
149 Strahl, Svensk rättspraxis – Straffrätt 1969-1974, SvJT 1976, s. 1.  
150 Leijonhufvud & Wennberg, Straffansvar, 2009, s. 77; Asp, Åter till Strahl! – HD om 
straffansvar vid rus, InfoTorg Juridik, publicerad: 2011-09-21, hämtad: 2012-01-24, kl. 
12:45.    
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• Kan man fingera en kontrollerad handling i de fall gärningsmannen 
uppenbarligen inte kan anses ha utfört en sådan?151 

• Kan man efterge uppsåtskravet när det gäller gärningsföljder på 
samma sätt som med omständigheter152?  

 
Nelson stod fast vid sin ståndpunkt, att vanliga regler för uppsåt och 
oaktsamhet skulle vara förutsättningen för straffansvar vid handlingar 
begångna under rus, även efter barnvagnsfallet. Att ignorera den faktiska 
villfarelsen som i barnvagnsfallet ansåg Nelson kunde bidra till att den 
tilltalade saknade tilltro till rättssystemet: ”Ej heller torde han ha känt 
rättssäkerheten eller det allmänna rättsmedvetandet tillfredsställt genom en 
dom, där åtalet för snatteri ogillades men ledde till en dom för egenmäktigt 
förfarande med samma bötesbelopp.”153 Särskild hård i sin kritik var han i 
förhållande till RÅ:s uttalanden om att åklagare inte skulle behöva besvära 
sig med bevisning om vilken inverkan en berusning kan ha haft på 
gärningsmannens uppsåt. Trots att det i domen inte gick att utläsa några 
sympatier för ”en ren uppsåtsfiktion” menade Nelson att det fanns fog för att 
oroa sig för en utveckling i den riktning som förordades av RÅ.154  Även 
Strömmerstedt gjorde gällande att domen trots allt inte rörde sig om en ren 
uppsåtsfiktion, dock poängterade hon att detta uteslutande berodde på 
stöldbrottets överskjutande uppsåt. Hon fortsatte med att antyda på om det 
istället skulle ha handlat om ett mera bagatellartat brott, exempelvis 
bedrägligt beteende, skulle det vara fullt möjligt med en fingering.155     
 
Petter Asp och Magnus Ulväng instämde i kritiken och såg de svårigheter 
som har radats upp av andra. De menade att utgången i barnvagnsfallet och 
den tolkning av BrB:s bestämmelse som går att utläsa därifrån utifrån ett 
principiellt perspektiv blir problematisk eftersom man bortser från 
grundläggande straffrättsprinciper gällande skuld, såsom 
konformitetsprincipen och skuldprincipen. Tolkningen gjorde att 
domstolarna i princip kunde bortse från ansvarsprinciper och döma 
oberoende av skuld. Detta för att tillgodose bland annat effektivitetskrav.156       

4.4.2 Övrig rättspraxis 
En del rättsliga oklarheter kan lämnas för att plockas upp i praxis och 
vidareutvecklas samt klargöras då lättare tillfälle ges. Detta är dock inte 
fallet då det kommer till det straffrättsliga ansvaret för rushandlingar. 
Efterkommande rättsfall gjorde inte det lättare att urskilja vilken 
tillämpningstolkning som skulle ha företräde. Det går att finna stöd för 
fingering, hypotetiska prov och för en helt vanlig uppsåtsbedömning. Något 
som har konstaterats i tidigare avsnitt är att det finns få fall vilka berör 

                                                 
151 Jareborg, Straffrättens ansvarslära, 1994, s. 238f.  
152 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, 2010, s. 384. 
153 Nelson, Ansvar utan skuld?, 1977, s. 356. 
154 Nelson, Ansvar utan skuld?, 1977, s. 358f.  
155 Strömmerstedt, Med vett och vilja?, 1987, s. 156.  
156 Asp, Åter till Strahl!, InfoTorg Juridik, 2011; Ulväng, Straffansvar och självförvållat rus 
m.m., JT nr 3 2011-12 s. 556. 
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stadgandet i BrB 1:2 2 st, en del påstod att detta berodde på domstolarnas 
ovilja att tillämpa rusbestämmelsen. Oviljan menade de bottnade i att 
berusade gärningsmän trots allt ansågs kunna förstå vad de gjorde och på så 
vis uppvisa uppsåt. Ett annat argument var att en långtgående tillämpning av 
ett utvidgat straffansvar framstår som orättfärdig eller stötande.157 

4.4.2.1 Rättsfall med stöd för fingering 
Det finns inte många rättsfall som kan ge ett klart stöd för fingering av det 
subjektiva rekvisitet med stöd i rusbestämmelsen. Hovrättsfallet SvJT 1978 
ref s. 49 kan dock illustrera ett exempel där domstolen har eftergett ett 
uppsåt med hjälp av BrB 1:2 2 st.  
 
Omständigheterna i fallet var följande: X hade efter en middag med inslag 
av alkoholförtäring trängt sig in i en grannvilla på natten. I villan befann sig 
en kvinna och hennes två barn. Väl inne i bostaden hade X misshandlat 
kvinnan och hennes 4-åriga dotter genom att bland annat slå och sparka på 
dem. X åtalades för misshandel och grovt hemfridsbrott. X förklarade att 
han varken kunde erkänna eller förneka brott eftersom att han på grund av 
patologiskt rus inte mindes händelsen. Vid tillfället tog X regelbundet 
lugnande- och sömnmedel. I TR bifölls åtalet utan en motivering i 
uppsåtsfrågan dock utan påföljd. HovR menade att X frivilligt hade försatt 
sig i tillståndet under vilket han hade begått gärningarna. Huruvida X 
tillstånd var att anse som patologiskt rus eller om sinnessjukdom hade 
förelegat saknade betydelse för bedömningen i ansvarsfrågan eftersom X 
genom eget vållande hade försatt sig i tillståndet. X borde också ha förstått 
att han skulle bli stark berusad och därigenom kunde bli aggressiv och 
våldsam. HovR fann X ansvarig för de åtalade gärningarna och ändrade 
TR:s dom i påföljdsdelen till skyddstillsyn med föreskrift om psykiatrisk 
behandling.  
 
I rättsfallet eftergav HovR uppsåtet med stöd av BrB 1:2 2 st. Hovrätten 
lade vikt vid formuleringen ”genom eget vållande”, X hade frivilligt berusat 
sig och detta gjorde att domstolen ”slapp” att diskutera huruvida uppsåt 
ansågs föreligga. Strömmerstedt som var starkt kritisk mot domen såg 
rättsfallet som ett exempel på en fullständig uppsåtsfingering. Att inte pröva 
en gärningsmans uppsåt var förutom otillfredsställande rättstillämpning 
även oförenligt med rättssäkerheten.158   

4.4.2.2 Rättsfall med hypotetiskt prov 
Till skillnad mot exempel på rättsfall som stöder ett fingerat ansvar finns det 
desto fler exempel där det går att utläsa en tillämpning av någon form av 
hypotetiskt prov.  
 
I rättsfallet SvJT 1975 ref s. 33 åtalades en man, X, för bland annat försök 
till våld mot tjänsteman eftersom han hade försökt sparka en polis, A, i 
underlivet. X uppgav att han hade känt sig onykter och därmed beslutat sig 
                                                 
157 Asp, Åter till Strahl!, 2011, InfoTorg Juridik; Strömmerstedt, Med vett och vilja?, 1987, 
s. 136f och s. 184ff.  
158 Strömmerstedt, Med vett och vilja?, 1987, s. 131 och s. 134.  
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för att lämna den restaurang som han befann sig på. Efter att ha kommit ut 
på gatan gick han tillbaka in eftersom han kom han på att han hade glömt 
sina cigaretter. Inne på restaurangen hamnade X mitt i ett tumult vilket 
gjorde att han kände att han var tvungen att försvara sig. X kunde ej komma 
ihåg om det fanns några poliser på platsen. TR ansåg att X hade utdelat en 
spark mot A men att det inte kan anses klarlagt att X var medveten om att A 
var en polis. X dömdes för misshandel. HovR ändrade domen till försök till 
våld mot tjänsteman. Domen motiverades med att X i nyktert tillstånd inte 
hade kunnat missta sig om att den uniformerade A var en polis.     
 
Strahl påpekade att HovR bortsåg från två saker, för det första att X 
eventuellt inte hade insett att A var en polis och för det andra att X 
uppfattade situationen som en attack i vilken han handlade i nödvärn.159 
 
I RH 1988:87 rörde det sig om en man, X, som hade låtit sin gamle vän, A, 
köra sin egen bil trots att vännen var starkt onykter. X var själv kraftigt 
berusad och åtalades för ansvar för medhjälp till rattfylleri. X vitsordade att 
A hade tillåtits köra hans bil men påstod att han på grund av sin egen 
berusning inte hade insett att A hade varit berusad. I TR friades X från 
ansvar för medhjälp men fälldes för tillåtande av olovlig körning. HovR 
gjorde gällande att för straffansvar för passagerare krävdes att X antingen 
insåg att A hade varit så pass påverkad att denne inte på ett betryggande sätt 
kunnat köra eller att A hade haft en promillehalt på över 1,5. X hade uppgett 
att han var ”full som en kaja” och därmed varken kunde se eller lukta sig till 
att A var påverkad av alkohol. HovR ändrade TR:s dom och dömde X till 
medhjälp till rattfylleri med stöd av BrB 1:2 2 st. De uppgav att 
bestämmelsen skulle tolkas så att, vilka vanligtvis kunde medföra att 
straffbarhet utesluts, gjorde inte att gärningsmannen blev straffri om de hade 
orsakats av berusning. Föraren A hade varit så pass alkoholpåverkad att, om 
X hade varit nykter vid tillfället, inte hade kunnat undvika att märka.  
 
Även i detta fall kan man se att HovR tillämpade ett hypotetiskt utvidgat 
ansvar för att fälla X för ett uppsåtligt brott. I sina domskäl refererade även 
HovR till förarbetena.  
 
I RH 2000:52 rörde det sig om stöld och misshandel. Omständigheterna i 
fallet var följande: Händelsen utspelade sig vid en bankomat där X genom 
våld hade tagit pengar från A. X bestred ansvar för stölden eftersom hon inte 
hade haft uppsåt att bestjäla A. Misshandeln förnekade hon. Under dagen 
hade X brukat både narkotikaklassade Stesolid och alkohol. X hade i sitt 
tillstånd trott att A tagit hennes pengar från bankomaten eftersom hon inte 
hade fått ut det önskade beloppet. TR fann henne skyldig på den grund att 
om X inte hade varit berusad skulle hon inte fått för sig att A hade tagit 
hennes pengar. Hon hade genom eget vållande försatt sig i den situation i 
vilken hon begick misstaget och fick därför anses ansvarig för sitt 
handlande. HovR gjorde i princip samma bedömning som TR: 
Missuppfattningen berodde på hennes berusning och det fick anses som 

                                                 
159 Strahl, Svensk rättspraxis, SvJT 1976, s. 1.  
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uteslutet att X skulle ha begått samma misstag om hon hade varit nykter och 
refererade till BrB 1:2 2 st. HovR ändrade dock ansvaret till egenmäktigt 
förfarande med hänvisning till NJA 1973 s. 590.  
 
I alla dessa fall har domstolen tagit fasta på att om handlingen grundade sig 
i en självförvållad berusning eller har de gjort en bedömning huruvida 
gärningsmannen skulle ha förstått sitt handlande om denne varit nykter. 
Domskälen tog fasta på de subjektiva förutsättningarna och kunde därmed 
sägas ge stöd för tolkningen om det hypotetiskt utvidgade uppsåtet.  

4.4.2.3 Rättsfall där vanliga regler har tillämpats 
Det finns som sagt många fall då gärningsmannen uppenbarligen har varit 
kraftigt berusad och fällts till ansvar utan att åberopa BrB 1:2 2 st. Här 
kommer två exempel på när domstolarna har tillämpat vanliga ansvarsregler.  
 
Det första exemplet är NJA 1977 s. 630 vilket behandlar frågan om ansvar 
för uppsåtligt dödande. X, som var en nykter alkoholist, hade efter en 
diskussion med sin nyinflyttade rumskamrat, A, stuckit en kniv i A. Vid 
tillfället hade X haft ett återfall och båda var kraftigt berusade. X medgav att 
han hade hotat A med en kniv men att han inte skulle anses vara ansvarig 
för dråp då det dödande sticket hade uppkommit till följd av A:s beteende. 
TR dömde X till dråp då de menade att han åtminstone hade uppvisat 
eventuellt uppsåt. I HovR tog domstolen fasta på den relation som X och A 
hade haft tiden innan den aktuella händelsen. De hade varit vänner, X hade 
försökt hjälpa A med dennes alkoholproblem och X hade även erbjudit A att 
dela bostad. Det var inte visat att de två vännerna skulle ha haft andra 
motsättningar och det hade heller inte ansetts visat att X har haft avsikt att 
döda A. HovR ansåg dock att X var ansvarig för grov misshandel samt grovt 
vållande till annans död. HD ändrade tillbaka HovR:s dom till dråp efter en 
utläggning om X:s handlanden. HD menade att utifrån de vittnesuppgifter 
som givits måste det ha ansetts utrett att X hade tillfogat A den skada som 
dödade honom. Att X uppgifter och minnesbilder hade ändrats under 
förfarandena i domstolarna gjorde heller inte honom trovärdig. X ansågs ha 
stuckit A avsiktligt och hade enligt HD därmed uppvisat uppsåt. 
 
I rättsfallet NJA 1981 s. 513 gällde frågan om en berusad man skulle dömas 
för misshandel genom att ha tilldelat ett knivhugg som träffat en annan 
person i armen. X medgav handlingen men bestred ansvar på grund av 
bristande uppsåt. Enligt X hade han träffat en bekant, A, på gatan. I 
samband med att X ville visa sin nyinköpta kniv för A gjorde han ett hugg i 
luften vilket oavsiktligt råkade träffa A i överarmen. Trots att det inte fanns 
något synbart motiv ansåg TR att X hade utdelat hugget med uppsåt att 
skada A och dömde därmed honom för misshandel. I HovR ändrades domen 
till att avse vållande till annans kroppskada då de ansåg att uppsåt att skada 
A inte ansågs föreligga. HD kunde inte finna några skäl för att frångå 
HovR:s bedömning av X:s ansvar för misshandeln. Åtalet ogillades dock 
ändå men på formell grund.  
 
Varken i det första eller i det andra fallet domstolarna nämnde eller ens gav 
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ett sken av att ha använt sig av bestämmelsen i BrB 1:2 2 st. Domstolarna 
försökte istället utröna vilket slags uppsåt som kan tänkas ha förelegat.  

4.4.3 Kommentarer på praxis 
Exempel på rättspraxis som uppvisats i förevarande avsnitt ger en relativt 
splittrad bild. Man kan urskilja en viss återhållsamhet vad gäller 
tillämpningen av stadgandet i BrB 1:2 2 st åtminstone när det kommer till 
fall då de brottsliga resultaten har uppkommit i följd av gärningsmannens 
berusade tillstånd. Exempelvis har domstolarna sällan tillämpat 
bestämmelsen vid fall då en berusad person allvarligt skadat eller dödat en 
annan. En utvidgning av straffansvaret kan man dock urskilja vid fall då 
gärningsmannen har begått misstag till följd av sin berusning angående en 
gärningsomständighet, exempelvis då någon har varit i villfarelse om 
förslagsvis vem det är man måttar slag mot.  
 
Strömmerstedt som är kritisk till ett eftergivande av straffansvaret vid rus 
försökte påvisa ett mönster i de rättsfall som hon har studerat. Hon menade 
att HD inte tillämpade rusbestämmelsen när det kom till grova våldsbrott 
trots att den tilltalade varit kraftigt berusad. Hon förmodade att detta 
berodde på att HD istället ansåg att verkligt uppsåt hade förelegat. 
Strömmerstedt ställde sig frågande till varför bestämmelsen tillämpades i 
barnvagnsfallet men inte i NJA 1977 s. 630, knivdråpet, trots att de 
antagligen var lika berusade. Till detta gav hon en trefaldig förklaring. För 
det första rörde sig barnvagnsfallet om en faktisk villfarelse vilket på ett sätt 
var jämförbart med Straffrättskommitténs jaktexempel och att HD då såg sig 
bunden av förarbetena. För det andra blev brottsrubriceringen till viss mån 
tilltaltalande eftersom det subjektiva överskottet som tillägnelseuppsåtet 
innebar gjorde att fingering kunde uteslutas och ersattes med egenmäktigt 
förfarande. Till sist rörde sig barnvagnsfallet om en trivial händelse. Denna 
förklaring vägde enligt Strömmerstedt tyngst. Vid ett bagatellartat brott 
kunde det vara lättare att följa förarbetena och på så sätt efterge uppsåt. Men 
om det rör sig om ett fall där ett misstag kan få ödesdigra konsekvenser var 
bundenheten till förarbetena inte lika stor. Strömmerstedt trodde att det hade 
varit otänkbart för HD att motivera en dom i till exempel knivdråpsfallet 
med att det självförvållade ruset hade eftergett kravet på uppsåt.160  
 
Asp instämmde i kritiken och menade för det första att domstolarna var 
tveksamma mot att använda rusbestämmelsen eftersom en långtgående 
tillämpning skulle framstå som ”direkt obillig”. För det andra påstod han att 
det faktum att stadgandet sällan användes av domstolarna var ett tecken på 
att det i de flesta fall kunde påvisa uppsåt genom vanliga ansvarsregler 
istället. Förövrigt skulle det dessutom ta emot att helt fingera uppsåt när det 
kommer till grövre brottslighet.161 Även Ulväng var inne på denna linje och 
menade att domstolarna tycktes i första hand nöja sig med en bedömning av 
gärningsmannens uppsåt enligt vanliga regler. Förutom knivdråpsfallet 

                                                 
160 Strömmerstedt, Med vett och vilja?, 1987, s. 159f.  
161 Asp, Åter till Strahl, InfoTorg Juridik 2011.  
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hänvisade Ulväng även till NJA 1995 s. 48 där gärningsmannen hade en 
promillehalt på drygt 2. Han menade att stadgandet i BrB tycktes ha haft en 
marginell betydelse för praxis på området utan mest fungerat 
straffteoretiskt.162  

4.5 Sammanfattning av gällande rätt  
Efter en genomgång av förarbete, uttalanden i doktrin och rättspraxis 
framgår det tydligt att bestämmelsen rörande straffansvar vid självförvållat 
rus i BrB 1:2 2 st inte var klarlagd helt och hållet. Det var i flera avseenden 
osäkert vad som borde anses vara dess innebörd men även dess omfattning.   
 
Vad som dock anses vara klarlagt speciellt efter rättsfallet NJA 1973 s. 590 
är att den linjen som bland annat förordades av Strahl inte kunde ses som 
gällande rätt. I och med detta ”tydliggjordes” att det normala uppsåtskravet i 
viss mån skulle efterges, vilket i sin tur gjorde klart att en kränkning av 
täcknings- och konformitetsprincipen skulle accepteras. Detta modifierade 
uppsåt kunde dock ej tillämpas förbehållslöst. Undantaget var de uppsåt som 
hade ett krav på subjektivt överskott eller en särskild avsikt. Även 
försöksbrott var undantagna. Vad gällde oaktsamheten får det anses finnas 
en relativt samstämmig uppfattning att bestämmelsen även omfattade denna. 
Ett eftergivande av oaktsamhetskravet var dock sällan ett problem eftersom 
gärningsmannen oftast hade uppfyllt rekvisiten genom den förevarande 
berusningsgärningen.163  
 
Vad som var något mindre klarlagt var hur denna eftergift borde ske. 
Överlag kunde man utläsa av doktrinen att det låg närmare till hands att 
använda sig av ett slags hypotetiskt prov. Även för de som inte förespråkade 
en utvidgning tycktes denna metod leda till mindre absurda konsekvenser än 
om man skulle tillämpa en fingering fullt ut. Även från förarbetena kunde 
man urskilja en dragning åt detta håll164. Vad som talar emot en klar riktning 
av metod är att det finns rättsfall som stöder alla olika sorters lösningar. 
Efter det vägledande barnvagnsfallet var rättsfallen spretiga. Villfarelser 
kring gärningsomständigheter som hade grund i en berusning behandlades 
ofta med ett hypotetiskt utvidgat uppsåt medan det framstod som ännu mer 
osäkert om uppsåt i förhållande till gärningsföljder kunde efterges. Övriga 
olösta problem har redovisats tidigare av Jareborg.  

4.6 Behandling i utredningar 
Frågor kring skuld och berusning har även behandlats i offentliga 
utredningar efter brottsbalkens ikraftträdande. Likt doktrinen har dessa 
utredningar påpekat de brister och problem som rättsläget kring det 
självförvållade ruset erbjöd. 
 
                                                 
162 Ulväng, Straffansvar och självförvållat rus m.m., JT nr 3 2011/12, s. 557.  
163 Holmqvist m.fl., Brottsbalken – En kommentar, 2009, s. 1:33. 
164 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, 2010, s. 383.  
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I Fängelsestraffkommitténs slutbetänkande ”Frihet från ansvar”165 
berördes frågan om straffansvar vid rus. Även kommittén ansåg att det var 
oklart vad som hade menats med bestämmelsen BrB 1:2 2 st. Dock kunde 
de se att rättsläget förtydligades i och med avgörandet i NJA 1973 s. 590. 
De tolkade barnvagnsfallet på så sätt att skuldkravet i princip skulle 
efterges. Avsteg skulle dock ej göras då det för brottet krävdes ett uppsåt 
med särskild avsikt eller subjektivt överskott.166  
 
Kommittén hade två invändningar mot det som ansågs vara gällande rätt. De 
anförde att HD:s tolkning av rusbestämmelsen var orimlig. Därutöver kunde 
en sådan rättstillämpning inte fylla något vettigt kriminalpolitiskt syfte. 
Kommittén anförde bland annat tre exempel om varför rättsläget ansågs 
orimligt och varför tillämpningsmodellen som fastslagits utifrån 
barnvagnsfallet inte borde ”bevaras”. Det första exemplet var Strahls 
skolexempel, skjutbanan167. Då en berusad person skjuter mot en måltavla 
men träffar en person som springer i vägen ansåg de att gärningsmannen 
varken kunde anses vara dolös eller culpös eftersom handlingen inte hade 
inneburit ett otillåtet risktagande. Det andra exemplet som framfördes var 
rattfylleristexemplet: en rattfyllerist som råkat köra över en fotgängare på 
trottoaren. Att föraren skulle dömas för trafiknykterhetsbrott och för 
vållande till annans död fanns det inga invändningar emot. Men om 
eftergivandet skulle dras till sin spets skulle föraren istället för vållande 
dömas för mord eller dråp. Det tredje exemplet är Nelsons hattexempel168, 
där två personer genom villfarelse förväxlar sina hattar efter ett 
restaurangbesök. Den ene är nykter medan den andre berusad. Kommittén 
menade att nykteristen skulle enligt HD:s tolkning behandlas bättre och gå 
fri från ansvar trots att de båda var med om samma faktiska villfarelse.169  
 
Eftersom rättsläget ansågs otillfredsställande och orimligt anförde 
kommittén att det naturliga skulle vara att vanliga ansvarsregler upprätthölls 
även vid självförvållat rus. Enligt deras lösning skulle man slippa att fälla, 
vad de kallade, barnvagnsmän och hattmän till ansvar.170 Något lagförslag 
lämnades dock inte eftersom den straffrättsliga bedömningen inte ingick i 
direktiven och de ansåg att en djupare utredning krävdes.171 Att behovet av 
en översyn av straffansvaret vid rus behövdes var det fler som höll med om. 
Vid yttranden om kommitténs betänkande höll flera remissinstanser med om 
att rättsläget vid självförvållat rus borde klargöras och utredas.172  
 
Lite mindre än ett decennium senare behandlades frågan om straffansvar vid 
självförvållat rus på nytt i Straffansvarsutredningens betänkande, 
”Straffansvarets gränser”. Det övergripande syftet med utredningen var 
bland annat en översyn av den allmänna straffrätten som förhoppningsvis 
                                                 
165 SOU 1988:7, Frihet från ansvar, s. 150ff.  
166 SOU 1988:7, s. 150f.  
167 Se avsnitt 4.3.2.1, s. 31.  
168 Se avsnitt 4.3.3, s. 33.  
169 SOU 1988:7, s. 152.   
170 SOU 1988:7, s. 153.   
171 SOU 1988:7, s. 153.  
172 SOU 1996:185, Del II, s. 116.  
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skulle leda till bland annat en ökad effektivitet vid lagföring samtidigt som 
straffrättsliga principer såsom konformitetsprincipen befästs.173 
Utgångspunkten för straffansvaret vid rus var att rättsläget på flera punkter 
ansågs oklart och att det ibland kunde leda till orimliga konsekvenser, 
åtminstone vid en strikt tillämpning. Syftet blev därför att hitta en hållbar 
lösning både utifrån kriminalpolitiska och straffrättsteoretiska 
utgångspunkter. En hållpunkt från Regeringens sida var dock att berusade 
gärningsmän inte skulle bli ansvarsbefriade enbart på grund av sin 
berusning.174     
 
Enligt Straffansvarsutredningens bedömning av rättsläget skulle straffansvar 
vid rus prövas genom ett slags hypotetiskt prov. De menade dock att den 
subjektiva täckningen inte kunde efterges helt genomgående och hänvisade 
till att det i praxis fanns en obenägenhet från domstolarnas sida att efterge 
de subjektiva rekvisiten i vissa typfall. Utredningen tog här upp 
rattfylleristexemplet och påpekade det orimliga i att döma föraren för 
uppsåtligt dödande istället för oaktsamhet. På grund av detta menade 
utredarna att en utvidgning endast skulle ske då det framgick att 
berusningen var orsaken till gärningsmannens bristande kännedom om 
sakförhållandena.175 Straffansvarsutredningen fortsatte att påpeka bristerna i 
vad som ansågs vara gällande rätt och vilka problem som kunde uppstå vid 
tillämpning av ett eftergivande. Det tydligaste problemet var domstolarnas 
svåra uppgift att i praktiken avgöra vad gärningsmannen skulle ha förstått 
om denne var nykter vid ett hypotetiskt prov, med alla de risker för 
felbedömning detta medför. Andra problem som de pekade på var de som 
Jareborg uppställde efter barnvagnsfallet: rubriceringsfrågan osv. De 
framhöll dock att om den lösning som de förordade skulle anses vara 
gällande uppstod det inga problem vid frågan om berusningsskalan. 
Eftersom det vid den lösningen krävdes ett orsakssamband mellan 
berusningen och misstaget.176  
 
En legislativ lösning var att förorda och enligt utredarnas uppfattning skulle 
lösningen både se till att det personliga straffansvaret inte urholkades helt 
och hållet och att regleringen inte ledde till att gärningsmän gick fria från 
ansvar endast på grund av sin berusning. Tydligt var att dessa motstående 
intressen var tvungna att balanseras vid en utformning av en ny 
rusbestämmelse. Ytterligare överväganden som togs i beräkning vid 
förslaget var de straffprocessuella. Fördelen med ett utvidgat straffansvar 
var till exempel att det motverkade obefogade invändningar om 
gärningsmannens bristande uppsåt.177 Straffansvarsutredningen lade fram ett 
förslag med en fortsatt särreglering kring självförvållat rus, dock skulle det 
särskilt anges att det krävdes ett orsakssamband mellan ruset och den 
bristande subjektiva täckningen. I en avslutande kommentar påpekade 
utredningen att detta tyvärr inte innebar ett stort framsteg och att en del 

                                                 
173 SOU 1996:185, Del I, s. 19 och s. 161.  
174 SOU 1996:185, Del I, s. 147f. 
175 SOU 1996:185, Del I, s. 153f.  
176 SOU 1996:185, Del I, s. 158f.  
177 SOU 1996:185, Del I, s. 161f.  
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oklarheter fortfarande kvarstod. Men att det inte skulle vara möjligt att 
konstruera en hållbar lösning om man inte gav upp tankarna om en 
särreglering vid självförvållat rus.178       
 
Förslaget ledde dock inte till någon förändring av rusbestämmelsen. En 
eventuell förklaring är att förslaget inte var särskilt uppseendeväckande eller 
ledde till någon större förändring. Sammanfattningsvis har bestämmelsen 
och straffansvar vid rus diskuterats vid ytterligare tillfällen. Någon ny 
lagstiftning har dock ej kommit till stånd.179  

                                                 
178 SOU 1996:185, Del I, s. 170f. 
179 Se exempelvis prop. 1993/94:130, Ändringar i brottsbalken m.m., s. 50 eller SOU 
2002:3 s. 249f.  
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5 Avgörandet 
Den nu praxisomvälvande domen kom den 16:e september 2011 och väckte 
snabbt en debatt om huruvida domen var korrekt och vad som skulle bli 
konsekvenserna av ändrad syn på självförvållat rus.  

5.1 NJA 2011 s. 563 
Rättsfallet rörde sig om en man, X, som knivhuggit sin sambo, A, och deras 
gemensamma bekant, B, med en kökskniv. Omständigheterna i fallet var 
följande: X hade tillbringat kvällen i sällskap av B i väntan på att A skulle 
komma tillbaka från en träff med en väninna. Under kvällen drack både X 
och B en hel del alkohol, X hade även tagit antidepressivt läkemedel. Under 
natten hade A försökt väcka X utan framgång. Hon tog då hjälp av B. X 
hade vaknat och gått ut till badrummet och sedan köket. X återvände 
därefter till A och B i vardagsrummet varpå han tillfogade dem båda skär- 
och stickskador, skadorna förövades på bröst, hals, ansikte med mera. De 
allvarligaste skadorna var exempelvis ett knivhugg mot B:s hals. Under 
attacken hade X framstått som frånvarande, han var inte aggressiv utan 
verkade mest förvånad över allt blod som fanns på platsen. A och B tog sig 
ifrån lägenheten och sökte hjälp hos grannarna. X stannade kvar i 
lägenheten där han till slut fick kontakt med polisen via SOS, X uppgav i 
samtalet att han trodde att han hade dödat målsägandena.  
 
X blev åtalad i TR för försök till mord, vilket X förnekade eftersom han inte 
hade haft uppsåt att döda. Han erkände dock ansvar för grov misshandel. 
Enligt TR:s bedömning fanns det inte något tydligt motiv och det faktum att 
X hade misstänkt att han hade berövat målsägandena livet innebar 
nödvändigtvis inte att han hade haft avsikt att döda. Däremot framgick det 
att vissa av knivhuggen hade varit livsfarliga. I ett opåverkat tillstånd skulle 
X ha insett risken för en effekt med dödlig utgång och det faktum att X var 
påverkad kunde inte frita honom ansvar för sina handlingar. Genom denna 
framställning menade TR att X åtminstone hade uppvisat likgiltighetsuppsåt 
till att döda A och B. TR fällde X för försök till dråp till 8 års fängelse.  
 
Både åklagare och X överklagade till HovR. HovR fann det visat genom 
angreppssättet att X hade företett sig likgiltig till utgången av händelserna. 
Varken TR eller HovR åberopade BrB 1:2 2 st dock fortsatte HovR med vad 
som kan anses vara en hypotetisk bedömning, om X hade varit nykter måste 
han ha insett risken för att han hade kunnat beröva målsägandena livet. På 
denna grund fann HovR X skyldig till försök till dråp och påföljden 
ändrades till 9 års fängelse.   
 
X överklagade ännu en gång och motsatte sig ansvar för försök till dråp men 
medgav grov misshandel. Riksåklagaren och båda målsäganden bestred 
ändring av HovR:s dom. Frågan som HD utredde var huruvida X hade gjort 
sig skyldig till att försöka beröva A och B livet genom knivhuggen. HD 
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redogjorde först för de objektiva rekvisiten, om det fanns en konkret fara för 
att brottet skulle fullbordas, vilket ligger till grund för försöksansvar. Med 
tanke på var huggen hade träffat de målsägande menade HD att det förelåg 
en stor sannolikhet att A och B kunde ha mist livet då huggen likväl hade 
kunnat träffa några av de livsviktiga organen så som luftstrupen eller 
blodkärl.180 Därefter siktade domstolen in sig på gärningsmannens 
subjektiva rekvisit. De resonerade kring om X hade insett risken för följdens 
inträde, vilket är den subjektiva täckningen för försöksansvar men även för 
det första ledet i likgiltighetsuppsåtet181. HD menade att det inte fanns något 
som tydde på att X inte skulle ha varit medveten om den fara ett angrepp 
med kniv skulle kunna medföra. För att fastställa om X hade uppvisat ett 
likgiltighetsuppsåt fortsatte de utreda kring hans inställning till effektens 
förverkligande. HD konstaterade att det inte var en lätt uppgift att skaffa sig 
en uppfattning om vad X hade föreställt sig om knivanfallet eller om 
sannolikheten att A och B kunde ha dött. Angreppssättet kan vara till hjälp 
för en uppsåtsbedömning, om attacken är utförd på ett sätt som typiskt sett 
är ägnat att döda någon ger detta stöd åt att gärningsmannen har agerat med 
uppsåt. I detta fall ansåg inte HD att överfallet var av ett sådant slag vilket 
ansågs ge stöd åt uppsåt. Överfallet hade varit överraskande, utan rimlig 
förklaring och enligt uppgifter hade X verkat ”helt borta” och inte svarat på 
tilltal. Förutom knivattacken hade han inte uppträtt aggressivt. HD uteslöt 
att X hade agerat med vare sig avsikt-, insikts- eller likgiltighetsuppsåt.182 
Det kan vara av vikt att påpeka att HD inte uteslöt möjligheten att X kunde 
ha haft uppsåt till att döda A och B. I sin bedömning tog HD tillvara på 
denna möjlighet vilket hade kunnat leda till en fällande dom för försök till 
mord. Det som var utslagsgivande i detta fall var brist i bevisningen.183  
 
Efter en framställning om de objektiva och subjektiva rekvisiten påbörjade 
HD en redovisning om betydelsen av självförvållat rus. HD menade att 
bestämmelsen i BrB 1:2 2 st var svårtolkad och att olika uppfattningar om 
dess innebörd har presenterats. Från förarbetena har det gått att utläsa att 
kravet på uppsåt eller oaktsamhet i viss utsträckning skulle efterges. Denna 
ståndpunkt blev dock motsagd av bland annat Strahl som menade att ett 
eftergivande byggde på en feltolkning av äldre rätt och att det resulterade i 
tillämpningsproblem. Genom NJA 1973 s. 590 utkristalliserades dock det 
som fick anses som gällande rätt, nämligen det som förordades i 
förarbetena. HD uppmärksammade att bestämmelsen i och för sig har varit 
utsatt för kritik och granskning i olika utredningar men att det aldrig har lett 
till att några reformer har genomförts. I en kort kommentar påstod HD att 
anledningen till att det inte har blivit någon lagändring antagligen inte beror 
på att lagstiftaren inte såg ett behov av det. De invändningar och 
tillämpningsproblem kring gällande rätt menade HD var en anledning till att 
förändra uppsåtsbedömningen vid självförvållat rus.184  
 

                                                 
180 NJA 2011 s. 563, s. 568f. 
181 Asp, Åter till Strahl!, InfoTorg Juridik 2011.  
182 NJA 2011 s. 563, s. 571.  
183 Ulväng, Straffansvar och självförvållat rus m.m., JT nr 3 2011/12, s. 550. 
184 NJA 2011 s. 563, s. 571f.  
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Under rubriken Bör undantag göras från skuldprincipen vid självförvållat 
rus? radade domstolen upp olika skäl för att förändra rättsordningen så att 
vanliga regler istället skulle tillämpas vid ansvarsbedömningar185. De två 
huvudsakliga anledningarna var dels skuldprincipens ställning i straffrätten 
och dels hur pass starka skäl det fanns för att frångå denna princip186. Här 
nedan följer en sammanfattning av HD:s skäl: 

• Skuldprincipen. HD menade att denna princip är grundläggande 
för straffrätten och har stöd internationellt och inom EU-rätten. 
Här hänvisade domstolen till ett avgörande från EG-
domstolen187. Domstolen hämtade även resonemang från 
Europakonventionen. Även om skuldprincipen inte kommer till 
direkt uttryck i konventionen menade HD att artikel 6.2 ger stöd 
åt den: den tilltalade ska betraktas som oskyldig till dess att 
dennes skuld lagligen har fastställts. Artikeln har använts då 
Europadomstolen har prövat hur stort utrymme som finns för 
faktiska och rättsliga presumtioner, förutsättningar som krävs är 
dock att dessa presumtioner sker inom rimliga gränser med 
vidmakthållande av rätten att försvara sig.188  

• En kriminalpolitisk kursändring. De preventionstankar som 
präglade det politiska klimatet kring alkohol och brott vid BrB:s 
utformning har numera övergivits till förmån för rättsstatliga 
intressen såsom legalitet, rättslig likabehandling och 
proportionalitet. Domstolen hänvisade till reformen av 
påföljdsbestämning från 1989189. HD menade att lagstiftaren 
åsidosatte tankar om prevention för att lyfta fram 
rättsstatsprinciper. Dessutom fick skuldprincipen en 
framträdande roll vid utformningen av reformen i BrB 29:1, 
eftersom omständigheter som inte täcktes av gärningsmannens 
uppsåt eller oaktsamhet inte skulle tas hänsyn till.   

• Förstärkt legalitetsprincip och otydlig bestämmelse. Genom 
prop. 1993/94:130 ändrades regleringen i BrB 1:1. Ett av syftena 
var då att förstärka legalitetsprincipen. Detta menade HD kunde 
ha betydelse för det förhållande att ett eftergivande inte kunde 
utläsas ur rusbestämmelsen. Tolkningen gick inte i strid med 
bestämmelsen men det gick heller inte att utläsa. Det får även 
konsekvenser för möjligheten att använda sig av strikt ansvar 
inom straffrätten190. 

• Inkonsekvent ordning efter NJA 1973 s. 590. De oklarheter som 
kvarstod efter barnvagnsfallet angående tillämpning gjorde att 
bedömningen av straffansvaret vid självförvållat rus gjordes på 
olika sätt. Dessa tillämpningsproblem föranledde att det blev 
svårt att skapa en sammanhållen ordning. Att frågan inte hade 

                                                 
185 NJA 2011 s. 563, s. 572ff.  
186 Ulväng, Straffansvar och självförvållat rus m.m., JT nr 3 2011/12, s. 558.  
187 Se mål C-210/00, Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG mot Hauptzollamt 
Hamburg-Jonas, punkterna 23-49.  
188 Se HD:s referenser: Salabiaku mot Frankrike, p. 28; Janosevic mot Sverige, p. 100-101.  
189 Prop. 1987/88:120 s. 36 och s. 81.  
190 Asp m.fl. Kriminalrättens grunder, 2010, s. 349f. 
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behandlats i praxis efter barnvagnsfallet menade HD berodde på 
att domstolarna inte direkt har haft ett behov av bestämmelsen 
utan dömde utifrån vanliga skuldregler och citerar Strahls kända 
uttryck ”han ser rött men han ser”. Strahls tolkningsmodell 
företog sig onekligen mer tilltalande för HD då de ansåg att den 
både är tydligare och mer konsekvent.  

 
Som konklusion avslutar HD med att fastslå att det inte längre kan anses 
som motiverat att bevara den ordning som kom till uttryck i avgörandet från 
1973 års fall. Ansvarsbedömningen borde därför istället ske utifrån vanliga 
uppsåts- och oaktsamhetsregler.   
 
HD ändrade HovR:s dom och fällde X istället för grov misshandel till 
fängelse 3 år och 6 månader. Samtliga deltagande justitieråd var eniga om 
domen dock kan det noteras att domen avkunnades enligt vanlig 
sammansättning. Domstolen diskuterade kort varför domen inte avgjordes i 
plenum.191 HD menade att undantagsregeln i RB 3:6 3 st aktualiserades 
eftersom X satt häktad och ett förfarande i plenum skulle inte kunna ske 
inom rimlig tid.      

5.2 Mottagande av domen 
HD:s nya syn på innebörden av bestämmelsen angående självförvållat rus 
orsakade minst sagt en polariserad debatt. Två läger med 
straffrättsprofessorer i spetsen bildades, det ena välkomnade domen medan 
det andra kritiserade den. Kritiken har gått ut på att det nya rättsläget gav 
berusade gärningsmän en möjlighet att hävda fylla och sedan undgå straff, 
att HD inte avgjorde fallet i plenum, att HD har överstigit sina befogenheter 
och därmed ägnat sig åt rättspolitik, dessutom har bestämmelsen varit 
föremål för en rad utredningar utan att det ha resulterat i en lagändring, 
vilket kan tyda på att lagstiftaren har varit nöjd med rättsläget. För de som 
välkomnade domen sågs avgörandet mest som en principiell ståndpunkt. 
Både för att rusbestämmelsen i praktiken inte spelade så stor roll vid 
domstolarnas avgöranden men också för att avgörandet betonar 
grundläggande straffrättsprinciper såsom exempelvis skuldprincipen. 
Dessutom klarar det nya rättsläget upp många av de oklarheter som 
barnvagnsfallet efterlämnade sig.  

5.2.1 I den allmänna debatten 
Madeleine Leijonhufvud och Suzanne Wennberg, professorer emeriti, var 
några av de första som uttalades sig om domen i NJA 2011 s. 563. I en 
debattartikel192 förklarar de sin ståndpunkt mot HD:s dom och 
anledningarna bakom denna. Leijonhufvud och Wennberg var starkt kritiska 

                                                 
191 Se Rättegångsbalken (1942:740) [cit RB] 3 kap. 6 § 1 st.   
192 Leijonhufvud & Wennberg, Åtalad kan hävda fylla och gå fri, SvD Opinion: 
Brännpunkt, publicerad 2011-11-01, hämtad: 2012-01-24, kl. 10:42, 
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/atalad-kan-havda-fylla-och-ga-fri_6598474.svd. 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/atalad-kan-havda-fylla-och-ga-fri_6598474.svd
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till domen vilken de även hävdade hade åstadkommits genom en kupp. 
Deras största argument var att konsekvenserna av den nya praxisen skulle 
bli att gärningsmän som begått brottsliga handlingar under påverkan av 
berusningsmedel numera skulle kunna gå fria från straff. Det enda dessa 
personer behövde göra var att påstå att berusningen hade inverkat på minnet 
så pass att denne inte kom ihåg händelsen. De menade att HD därmed hade 
upphöjt berusning som sådan till en ursäkt.  
 
Att inte ta hänsyn till att gärningsmannen de facto hade berusat sig frivilligt 
menade de får konsekvenser även för brottsoffret då en gärningsman inte 
döms för mordförsök efter en aggressiv attack eftersom denne var berusad. 
Kanske att gärningsmannen skulle dömas för ett lindrigare brott, men i de 
fall då ett lindrigare alternativ inte finns skulle den åtalade istället gå fri. 
Detta är fallet när det kommer till exempelvis våldtäkt, förmögenhets- och 
skadegörelsebrott. Leijonhufvud och Wennberg drog det till och med så 
långt att de påstod att drog- eller alkoholpåverkade skulle kunna gå fria från 
rattfylleriansvar om de var så ”borta” att de inte förstod att de körde bil.     
 
Leijonhufvud och Wennberg diskuterade därefter balansen mellan 
rättsäkerhet och effektivitet och medgav att det borde finnas en harmoni 
som är skälig mellan de två. De menade att avgörandet i detta fall slog hårt 
mot effektiviteten och att det begränsade åklagarens möjlighet att bevisa 
skuld. Att bedöma uppsåt ter sig mycket svårare för domstolen om den 
åtalade var starkt berusad när handlingen begicks.  
 
Professorerna menade att avgörandet var en kupp och hänvisade till plenum 
bestämmelserna i RB 3:6 1 st. De menade att eftersom HD hade för avsikt 
att ändra tidigare praxis skulle de ha avgjort i plenum. Anledningarna till att 
Leijonhufvud och Wennberg tog denna ställning var bland annat att 
rättsfrågan har tidigare varit omdiskuterad och har varit föremål för 
utredningar utan att någon ändring av lagen har kommit till stånd. Dessutom 
så skulle en dom i plenum gett en större garanti på att konsekvenserna av 
det nya rättsläget skulle fått en grundlig utforskning. Avslutningsvis 
välkomnade de båda en granskning från lagstiftarens sida eftersom de ansåg 
avgörandet och därmed det nya rättsläget som oacceptabelt.  
 
I en replik193 svarade Petter Asp och Magnus Ulväng, även dessa 
straffrättsprofessorer, på den kritik som Leijonhufvud och Wennberg hade 
framfört. De menade att de föregående hade överdrivit i sin kritik, att domen 
hade beskrivits på ett missvisande sätt och att avgörandet inte alls skulle 
leda till varken påtagliga eller oacceptabla följder.  Asp och Ulväng hävdade 
istället att avgörandet gjorde att rusbestämmelsen endast fick innebörden av 
en erinran som påpekade att berusning inte utesluter skuld och att den som 
inte har uppvisat uppsåt heller inte ska fällas för uppsåtligt brott. Den 
tidigare uppfattningen med en eftergift av uppsåtskravet stred mot 
                                                 
193 Asp & Ulväng, HD upphöjer inte alls berusning till ursäkt, SvD Opinion: Brännpunkt, 
publicerad: 2011-11-03, hämtad: 2012-01-24, kl. 10:46, 
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/hd-upphojer-inte-alls-berusning-till-
ursakt_6601548.svd. 
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grundläggande straffrättsprinciper och kunde komma i konflikt 
Europakonventionen.        
 
Vidare konstaterade Asp och Ulväng att stadgandet i BrB 1:2 2st hade 
tillämpats i väldigt få fall, vilket de menade var ett tecken på att domstolarna 
har funnit att vanliga ansvarsregler varit tillräckliga för att avgöra i de allra 
flesta fall. Dessutom så finns det oaktsamhetsbrott att falla tillbaka på i 
majoriteten av de allvarligaste brotten. Enligt Asp och Ulväng kommer 
HD:s dom i praktiken inte att förändra praxis på något nämnvärt sätt.    
 
Leijonhufvud och Wennberg svarade kort i en slutreplik194 genom att 
påpeka att den som har berusat borde stå till svars för sina handlingar. Asp 
och Ulvängs tolkning av skuldprincipen och förhållandet till självförvållad 
berusning förklarade Leijonhufvud och Wennberg på följande sätt: ”den 
som saknar uppsåt ska inte dömas för ett uppsåtligt brott, även om han 
frivilligt berusat sig så att han inte fattar vad han gjort”. De menade att 
skuldprincipen i själva verket var förenlig med att låta den som frivilligt 
berusat sig att fullt ut stå till svars för följderna. Vidare menade de att Asp 
och Ulväng ”vet inte hur de ska ha det” eftersom de i ena stycket påstod att 
domen inte innebär någon förändring och i ett annat stycke kallade de 
domen för ett stort och välkomnande steg. Även om domen på något sätt 
tillgodosåg den rättsuppfattning som Asp och Ulväng uppvisat menade de 
att avgörandet kommer att förvilla andra juridiskt verksamma samt 
allmänheten.   
 
Leijonhufvud har hållit fast vid sin ståndpunkt under en föreläsning under 
Juristens dag i Umeå. Hon förklarade att det nya rättsläget som HD har 
åstadkommit har bidragit till en ”fantastisk avkriminalisering”, sett ur ett 
brottsofferperspektiv. Leijonhufvud menade att detta har resulterat i att 
lagstiftaren är tvungen att införa nya straffbud för att skapa ansvar för 
oaktsamhetshandlingar för brott som saknar detta, exempelvis våldtäkt.195     
 
Även åklagare lade sig i debatten. Vice chefsåklagare från Göteborg, 
Thomas Ahlstrand, konstaterar kort i en krönika att avgörandet har 
medverkat till att en gärningsman kan använda en berusning som en hållbar 
invändning och att detta försvårar för åklagarens bevisföring.196  
 
Justitieråden har inte uttalat sig särskilt om ställningstagande i domen eller 
svarat på de reaktioner som domen har genererat. SvD kontaktade domarna 
för att få en kommentar på domen utan resultat. Göran Lambertz, som var 
en av de fem dömande justitieråden, markerade att HD normalt inte 
                                                 
194 Leijonhufvud & Wennberg, Den som berusat sig ska ansvara för följderna, SvD 
Opinion: Brännpunkt, publicerad 2011-11-03, hämtad 2012-01-24, kl. 10:44, 
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/den-som-berusat-sig-ska-ansvara-for-
foljderna_6605482.svd. 
195 Lövgren, Leijonhufvud föreläste om självförvållat rus, Dagens Juridik, publicerad 2012-
02-03, hämtad: 2012-04-12, kl. 14:32, http://www.dagensjuridik.se/2012/02/leijonhufvud-
foreslaste-om-sjalvforvallat-rus. 
196 Ahlstrand, Vad har vi Högsta domstolen till? Egentligen?, Karnov, hämtad: 2012-04-12, 
kl. 15:19.   
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försvarar sina domar och fortsatte: ”Vi ska inte dribbla in oss i diskussioner. 
Så jag får nog hålla mig, även om det kliar lite i fingrarna.” 197 I en 
ledarartikel på www.unt.se (Upsala Nya Tidning) beskrev dock Lambertz 
domen med förklaringen att HD resonerade att skuldprincipen, ingen ska 
dömas för brott utan skuld, skulle ges företräde över ansvarsprincipen, man 
får ta fullt ansvar för sina handlingar när man har druckit. HD tog därmed 
ställning för att domstolarna i framtiden måste avgöra vilket uppsåt en 
berusad gärningsman hade. Lambertz påpekade att denna bedömning kunde 
vara svår men oftast möjlig. Han tillade att även han hade varit 
medverkande till domen och följaktligen håller på skuldprincipen.198   

5.2.2 I doktrinen 
Asp skrev kort efter domen en redogörelse om frågan kring självförvållat 
rus där han gick lite mer på djupet än i sina debattartiklar. Dock hade han 
samma inställning, domen var efterfrågad och välkommen eftersom den 
klargjorde på ett principiellt plan de frågetecken som den tidigare 
rättsordningen hade handskats med. Asp höll med om de skäl som HD hade 
lagt fram dock tyckte han att legalitetsargumenteringen inte kunde anses 
vara en bärande punkt. Asp diskuterade vidare att man kunde konstatera att 
domen låg på gränsen för vad en domstol har för befogenhet att göra på 
egen hand. Rättsfrågan hade ju sen tidigare blivit behandlad i olika 
utredningar utan att en lagändring hade kommit till stånd. Asp menade dock 
att avsteget från en grundläggande rättsprincip måste vägas mot en 
förändrad kontext, den kursändring som skett med mer fokus på 
straffrättsideologi, och att denna nya praxis alltså får anses ligga inom 
ramen för vad domstolen får lov att göra. Asp diskuterade även eventuella 
konsekvenser av HD:s dom. Han tog bland annat upp att den vanliga 
uppsåtsbedömning som ska ske trots allt färgas av gärningsmannens 
beteende som orsakats av ruset. Ett exempel är att de invändningar om 
villfarelser som en berusad person kanske godtas av rätten i större 
omfattning. Något som har framstått som orimligt av en nykter person 
uppfattas av den berusade som begripligt. I motsatt exempel kanske 
berusade gärningsmän får en strängare behandling i de fall då upprört 
sinnestillstånd utgör bevisfakta för likgiltighetsuppsåt. Detta med tanke på 
att upprört tillstånd kan ses som en effekt av själva ruset. 
Sammanfattningsvis upplevde Asp domen som positiv eftersom den nya 
rättsordningen gav upphov till betydligt fler svar än frågor.199          
 
Även Ulväng har skrivit en mer djupgående analys av HD:s dom och det 
nya rättsläget. Utgångspunkterna i hans artikel var att det tidigare rättsläget 
hade varit oklart på många sätt, bland annat för att det inte fanns en generell 
                                                 
197 Kritik mot HD ”felvinklad”, SvD, publicerad: 2011-11-01, hämtad: 2012-04-23, kl. 
11:53, http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kritik-mot-hd-felvinklad_6599468.svd 
198 Lambertz, Vilka principer gäller för berusade?, UNT, publicerad: 2011-12-03, hämtad: 
2012-01-25, kl. 11:55, http://www.unt.se/ledare/vilka-principer-galler-for-berusade-
1555163.aspx 

 
199 Asp, Åter till Strahl!, InfoTorg Juridik, 2011.  
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regel om hur ett eftergivande av skuldkravet skulle tillämpas, och att den 
nya ordningen inte alls skulle upphöja fylleursäkten till 
straffrihetsgrundande.200 I HD:s  avgörande gavs grundläggande 
straffrättsprinciper företräde på bekostnad av effektivitetshänsyn och 
föråldrande preventionstänkande. Ulväng höll med HD om att det inte finns 
tillräckligt starka skäl för att frångå straffrättsprinciper som det tidigare har 
gjorts. Att det skulle bli svårare att bevisa skuld hos en berusad gärningsman 
tyckte Ulväng inte utgjorde ett tillräckligt bra argument speciellt inte 
eftersom praxis på området har visat att domstolarna i majoriteten av fall då 
berusade gärningsmän har varit inblandade har avgjorts utan ett eftergivande 
utan med hjälp av just vanliga uppsåtsregler.201 Ulväng såg dock likt Asp att 
domen kunde medföra vissa konsekvenser som undveks av den gamla 
ordningen dock ser han dessa som mindre sannolika om inte domstolarna 
skulle få för sig att ändra på sättet som de bedömer ansvar på. Angående den 
bevisproblematik en åklagare står inför då den tilltalade påstår sig inte ha 
några minnesbilder över händelseförloppet jämför Ulväng med att en nykter 
person som utnyttjar rätten att vara tyst. Beslutet att fria en berusad 
gärningsman grundar sig snarare i brist på bevisning än i en ”fylleursäkt”.202 
Ett annat problem som Leijonhufvud och Wennberg tog upp var att det i 
vissa straffbelagda gärningar inte finns någon oaktsamhetsvariant att falla 
tillbaka på om inte uppsåt kan bevisas och den åtalade måste frias. Ulväng 
påpekade att detta inte var ett tillräckligt bra argument för att bortse från de 
straffrättsliga principerna men kunde gott och väl utgöra ett skäl för att 
överväga en kriminalisering till att omfatta exempelvis även straffbelagda 
gärningar inom sexualbrottsområdet.203 Hur avgörandet senare kommer att 
mottas av domstolarna menade Ulväng inte var klart ännu, vilket gör att 
rättsläget kan komma att justeras. Hur som helst såg han inte att domen 
skulle få några avgörande praktiska konsekvenser med tanke på att vanliga 
ansvarsregler hade tillämpats av domstolarna innan avgörandet. Detta visade 
istället på att särregleringen inte verkade ha någon större förankring i 
praxis.204       
 
Även i den norska straffrättsdebatten har avgörandet satt spår. Johan Boucht 
från Universitetet i Bergen har skrivit en artikel angående det nya rättsläget i 
Sverige och frågade sig om inte det är dags att även den norska regleringen 
kring självförvållat rus förändrades.205 Som påpekat i tidigare kapitel 
granskade de norska straffrättarna noggrant den svenska debatten och 
Wetters lösning under 1900-talets första hälft. Norrmännen har idag en 
modell som liknar den ordning som gällde innan avgörandet, nämligen att 
ett självförvållat rus i princip innebär ett undantag från skuldprincipen. 
Gärningsmannen bedöms som i nyktert tillstånd. Även i Norge har 
rusreglerna varit kritiserade.206 Boucht fann att en ordning så som den nya 

                                                 
200 Ulväng, Straffansvar och självförvållat rus m.m., JT nr 3 2011/12, s. 547. 
201 Ulväng, Straffansvar och självförvållat rus m.m., JT nr 3 2011/12, s. 573f.  
202 Ulväng, Straffansvar och självförvållat rus m.m., JT nr 3 2011/12, s. 568.  
203 Ulväng, Straffansvar och självförvållat rus m.m., JT nr 3 2011/12, s. 570f.  
204 Ulväng, Straffansvar och självförvållat rus m.m., JT nr 3 2011/12, s. 564.  
205 Boucht, Betydelsen av självförvållat rus, TfR 05/2011.  
206 Boucht, Betydelsen av självförvållat rus, TfR 05/2011, s.612ff och s. 643.  
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svenska var att föredra och att det finns goda skäl som talar för en sådan 
lösning. Bland annat borde den allmänprevention som har förespråkats från 
olika håll ge efter för ett rättssystem med strakare betoning på 
rättssäkerhetsprinciper. Efter en genomgång av bland annat 
ställningstagandena i avgörandet NJA 2011 s. 563 framhöll Boucht att man 
möjligen kunde se det nya rättsläget som en följd av den rättspraxis som 
utvecklades kring det eventuella uppsåtet.207 Den kritik som det eventuella 
uppsåtet fick motta kunde likaväl riktas mot ett hypotetiskt utvidgat ansvar 
för en gärning begången under frivillig berusning.208 I Norge verkar 
uppfattningen om att alkoholpreventionen fortfarande väga tyngre än en 
utökning av rättsstats principer och Boucht ställer sig frågande till detta. 
Han menade att det bland annat inte finns studier som visar att en 
utvidgning av de subjektiva rekvisiten är ett effektivt medel för att bekämpa 
brottslighet än vad vanliga regler kan åstadkomma. Han diskuterar vidare 
kring den påstådda valfriheten människor har när det kommer till om man 
exempelvis ska dricka alkohol eller inte. För en grupp av människor med 
alkoholproblem behöver inte denna valfrihet vara reell även om det med 
strikt tolkning av lagen sker genom självförvållad handling. Boucht menade 
att en fingering av uppsåt i sådana lägen kan uppfattas som särskilt 
orättfärdiga.209   

5.3 Efterföljande domar 
Att avgörandet har medföljt två olika läger är klart men hur har domstolarna 
själva tagit emot domen? HD har efter det uppmärksammade avgörandet 
dömt i ytterligare två fall då den åtalade har varit berusad vid 
gärningstillfället. 

5.3.1 Rättsfall från HD 
I det första fallet, NJA 2011 s. 611, rörde det sig om bland annat mordbrand 
alternativt allmänfarlig vårdslöshet. Den åtalade erkände stöld men 
förnekade mordbrand. I TR framkom att X, påverkad av narkotika och 
alkohol, hade tagit sig in i en släpvagn för att stjäla. Chauffören som lagt sig 
i lastbilen, vilken var kopplad till släpvagnen, hörde ljud och såg att en 
sidodörr var öppen. Han stängde dörren, körde till en mer upplyst plats och 
ringde till polisen, varpå X hade blivit rädd och skrikit. Chauffören 
berättade att han skulle bli utsläppt när polis kom på plats. X fick en idé om 
att tända eld inne i vagnen för att komma ut. Han berättade att avsikten 
aldrig var att bränna ner vare sig lastbilen eller släpvagnen och elden hade 
blivit kraftigare än han hade tänkt. TR ansåg det klarlagt att X hade haft 
direkt uppsåt och det hade förelegat en risk att branden skulle ha spridit sig 
till hela vagnen och lastbilen. Denna risk måste X ha insett och i det 
påverkade tillstånd som X hade befunnit sig i ansåg TR att han hade varit 
likgiltig inför faran. TR dömde X för mordbrand.  

                                                 
207 Se NJA 2002 s. 449; NJA 2004 s. 176.  
208 Boucht, Betydelsen av självförvållat rus, TfR 05/2011, s. 641.  
209 Boucht, Betydelsen av självförvållat rus, TfR 05/2011, s. 648.  
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X överklagade till HovR som fastställde domen. Han överklagade även till 
HD, Riksåklagaren motsatte sig en ändring av domen och justerade åtalet 
till att X åtminstone hade varit oaktsam i sättet han hanterade eld, 
allmänfarlig vårdslöshet. Efter att ha diskuterat uppsåtsfrågan kom HD in på 
betydelsen av självförvållat rus. Domstolen refererade till avgörandet i NJA 
2011 s. 563 i vilket det konstaterades att vanliga regler borde tillämpas vid 
berusade gärningsmäns uppsåtsbedömning. De påpekade att HD inte gjorde 
någon annan bedömning i detta fall. Vidare gjorde de gällande att det av den 
anledningen saknades skäl för att överlämna fallet till avgörande i plenum.  
 
Nästa fall är en dom som kom i mars 2012, det så kallade 
samurajsvärdsfallet.210 X blev åtalad i TR för försök till mord på sin 
flickvän, A, efter att ha huggit henne med ett samurajsvärd. Av utredningen 
framkom att X och flickvännen hade haft en bra relation, de bodde ihop och 
hade planer för att flytta till en annan lägenhet inom kort. På den aktuella 
kvällen hade de planerat att titta på de sista filmerna i en skräckfilmsserie 
och dricka vin. X hade köpt en treliters-vinbox, vilket hon drack måttligt av 
och han mycket. Senare på kvällen hade A gått och lagt sig medan X hade 
stannat kvar i soffan och avslutat vinboxen. Någon gång under natten hade 
överfallet skett, ingen av de båda minns vad som hade utlöst våldet. A:s 
första minne av angreppet var att hon befann sig på köksgolvet och försökte 
kommunicera med anfallaren om att hon inte ville dö, att han skulle sluta slå 
och att det var hon. Vid ett tillfälle lyckades hon krypa iväg till toaletten och 
låsa in sig. A trodde att det var där som angreppen avslutades. Efter 
vistelsen i badrummet tog hon sig ut i trapphuset för att tillkalla hjälp hos en 
granne. X uppgav att han inte hade några minnesbilder alls efter att den sista 
filmen hade tagit slut. Han förstod inte heller när polisen förklarade att han 
var misstänkt för brott. Han kunde varken erkänna eller förneka gärningen. 
Av utredningen och rättsmedicinska utlåtanden ansåg TR att det hade 
framkommit att X huggit A ett flertal gånger. Hon hade fått allvarliga 
skador mot huvud, axel, arm och bål och det förelåg konkret fara för att hon 
skulle dö. TR ansåg att X inte hade haft uppsåt till handlingen, att han inte 
led av någon psykisk störning men att han hade begått gärningen under ett 
självförvållat rus och därigenom åstadkommit ett tillfälligt 
förvirringstillstånd. På grund av ruset fann TR honom ansvarig för 
gärningen och dömde honom för försök till mord till 8 års fängelse. Inte 
heller HovR ansåg att uppsåt behövdes eftersom han frivilligt hade berusat 
sig och fastställde TR:s dom.  
 
X överklagade till HD och menade att han i första hand skulle frikännas och 
i andra hand yrkade han att gärningen skulle bedömas som 
misshandelsbrott. X redogjorde att han inte mindes hur hans flickvän hade 
fått sina skador men accepterade att han var gärningsmannen. Hans 
förklaring till händelsen var att han trott sig befinnas i en nödvärnssituation. 
Han antog att A hade väckt honom och att han i ett förvirringstillstånd trott 
att han försvarade sig mot ett angrepp. Något uppsåt att döda fanns ej. 

                                                 
210 HD, mål nr: B 4234-11.  
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Riksåklagaren motsatte sig en ändring av HovR:s domslut. Innan HD gick 
in på de huvudsakliga rättsfrågorna i fallet diskuterade domstolen även 
frågor av mer övergripande karaktär, bland annat bevisning av uppsåt och 
uppsåtsprövning ifall gärningsmannen varit berusad. Vad gällde straffansvar 
vid rus konstaterade HD att det från och med förra året, i fallet NJA 2011 s. 
563, fastslagits att den gärningsman som har befunnits i ett berusat tillstånd 
måste bedömas efter vanliga uppsåtsregler. Denna princip användes även i 
det här avgörandet. Domstolen påpekade specifikt att den omdömeslöshet 
som orsakats av berusningen inte medförde att gärningsmannen hade saknat 
uppsåt. HD fortsatte med att förklara att en vanlig uppsåtsbedömning skulle 
ske vid självförvållat rus även kring omständigheter som kan anses 
ansvarsfrihetsgrundande, exempelvis nödvärn. De konstaterade vidare: ”Att 
någon har misstagit sig på situationen kan därmed utesluta ansvar även om 
det berodde på rus […]”. HD kom fram till att det var bevisat att X hade haft 
uppsåt till en mycket allvarlig misshandelsgärning av A men att det inte 
ansågs bevisat att han hade avsikt att döda henne. Däremot såg de en 
möjlighet att fälla X för misshandelsbrott. Domstolen menade att 
gärningsmannen hade befunnit sig i putativt nödvärn men att våldet var 
oförsvarligt samt att X borde ha kunnat lugna ner sig och avsluta sitt 
handlande. Utifrån dessa ståndpunkter förklarade HD att X bar ansvar för de 
skador som han orsakat A. Han dömdes för synnerligen grov misshandel till 
fem års fängelse. 
 
I båda rättsfallen bekräftade HD de diskussioner och slutsatser som berördes 
i NJA 2011 s. 563 angående rättsfrågan om straffansvar vid självförvållat 
rus och har därmed gjort individuella bedömningar kring skuld i det 
enskilda fallet.   

5.3.2 Rättsfall från underinstanser 
Även i underinstanserna har avgörandet fått genomslag. Nedan följer ett 
urval av domar med resonemang kring det nya rättsläget angående 
straffansvar vid rus, mestadels från hovrätterna men även tingsrätt.   
 
I rättsfallet B 5139-11 från Hovrätten för västra Sverige rörde det sig om en 
våldtäkt. I TR:s utredning framgick att den tilltalade, X, och målsägande, A, 
hade haft en relation med sexuella inslag. Under den aktuella kvällen hade 
X och A träffats för att ta en öl på stan. På ett av de besökta uteställena hade 
A hamnat i en diskussion med en annan gäst varpå X hade ingripit. X hade 
varit irriterad eftersom han påstod att gästen var en Bandidosmedlem. Efter 
utekvällen begav de sig till X. De lade sig i sängen och A blev införstådd 
med att de skulle ha sex med varandra. Därefter tog X plötsligt tag i A:s 
arm, tryckte ner henne på magen och höll fast henne. När A protesterade 
satte han en armbåge i ryggen på henne. X genomförde ett analt samlag med 
A, vilken bad X att sluta. X svarade med att be henne att vara tyst och att 
hon skulle skylla sig själv eftersom hon hade utsatt honom för fara i och 
med diskussionen med Bandidosmedlemmen. X hade uppgett att han var så 
berusad att han inte mindes någonting från att de kom hem till morgonen 
därpå. TR ansåg att A:s berättelse var trovärdig, den stöddes även av 
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rättsintyg samt vad som framkom i förhör med vittnen. Utifrån den samlade 
bevisningen fann TR X skyldig för våldtäkt. Berusningsursäkten 
kommenterades också av TR. De refererade till avgörandet den 16:e 
september och sammanfattade att vanliga regler krävdes vid 
uppsåtsbedömning av berusade gärningsmän. TR fortsatte med att 
kommentera den tilltalades medvetenhet och menade att eftersom han hade 
satt sin armbåge i ryggen på A, sa åt henne att vara tyst och återkom till 
grälet kring Bandidosmedlemmen så måste han ha varit fullt medveten om 
sitt handlande. TR ansåg att det subjektiva rekvisitet var täckt. Påföljden 
blev två års fängelse. HovR fastställde TR:s dom och kommenterade inte 
frågan om självförvållat rus.  
 
I mål B 2566-11, från Hovrätten över Skåne och Blekinge, handlade det om 
olaga hot. Efter att ett par med son som var på väg hem hade sett två 
personer banka på en busskur tog mannen i familjen upp sin telefon för att 
ringa polisen. Detta observerades av gärningsmannen och dennes vän som 
följde efter familjen och den ene av dem riktade hot mot mannen. Den 
tilltalade hade under kvällen varit på fest, druckit mycket och mindes därför 
ingenting av händelsen. Även om gärningsmannen inte mindes någonting 
fann TR honom skyldig för att ha uttalat hot om våld mot mannen samt att 
dessa hot var ägnade att skrämma både mannen och dennes hustru. 
Domslutet överklagades av gärningsmannen som yrkade att åtalet om olaga 
hot mot frun skulle ogillas. Han hävdade att han på grund av sin berusning 
inte hade varit medveten om att frun var närvarande. HovR gjorde ett utlägg 
kring avgörandet i NJA 2011 s. 563 där de poängterade att 
uppsåtsbedömning vid självförvållat rus skulle göras med tillämpning av 
vanliga regler. De tog ingen hänsyn till den tilltalades invändning med tanke 
på att han bland annat hade haft fysisk kontakt med frun då han puttade 
undan henne. HovR fastställde domen.  
 
I mål B 2748-11, från Hovrätten för västra Sverige, var det fråga om våld 
mot tjänsteman.  Efter ett besök på Grand hotells julbord var den tilltalade 
kraftigt berusad och förklarade i rätten att han varken kunde erkänna eller 
förneka den påstådda gärningen. Denne tog en taxi hem men på vägen blev 
chauffören osäker på vilken adress han skulle till och om den åtalade kunde 
betala för sig. Chauffören beslutade därmed att vända tillbaka. Den tilltalade 
upptäckte detta, fick panik och försökte stoppa resan. TR gick på åklagarens 
påstående om att den tilltalade hade attackerat chauffören och menade att 
det faktum att den åtalade hade trott att han befann sig i en 
nödvärnssituation inte kunde frånta honom ansvar. TR gjorde gällande att 
det var på grund av hans berusning som denna missbedömning hade uppstått 
och han blev dömd för våld mot tjänsteman till två månaders fängelse. I 
HovR invände den tilltalade mot domen. Han ifrågasatte inte det påstådda 
angreppet mot chauffören men hävdade att han borde gå fri från ansvar 
eftersom han hade varit i villfarelse om nödvärn. Dessutom vidmakthöll han 
att kravet på hans uppsåt inte fick efterges på grund av hans berusning. Efter 
att ha förklarat hur BrB 1:2 2 st tidigare hade tolkats och hur den numera, 
efter HD:s avgörande den 16:e september, borde läsas konstaterade HovR 
att den åtalades uppsåt samt uppfattning kring nödvärnssituationen skulle 
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prövas enligt vanliga regler. HovR ansåg att nödvärnsinvändningen var 
obefogad eftersom inga omständigheter hade framkommit som stödde den 
och att den tilltalade hade haft uppsåt. HovR fastställde domen.  
 
I mål B 1627-11, från Umeå tingsrätt, rörde det sig också om våld mot 
tjänsteman och en villfarelse om nödvärn. Den tilltalade, X, hade befunnit 
sig ute på stan i kraftigt berusat tillstånd. Detta uppmärksammades av två 
poliser som beslutade sig för att omhänderta vederbörande enligt lagen om 
berusade personer. Då de kontaktade X presenterade de sig som poliser 
vilket X ifrågasatte. Till saken hör att de två poliserna var civilklädda, körde 
civil bil och hade tidigare blivit misstrodda om att de var poliser. Enligt en 
av poliserna såg de ut som ”sluskar”. När X greps var hon övertygad om att 
hon skulle våldtas och gjorde därför motstånd genom att sparka poliserna på 
benen. Poliserna tog ner henne på marken och försökte prata med henne 
eftersom de uppfattade att hon var mycket rädd. TR uppfattade polisernas 
och den tilltalades uppgifter som samstämmiga och att X hade tolkat 
situationen som ett våldtäktsförsök. Domstolen kunde inte lämna uppgiften 
om nödvärnsvillfarelse utan hänsyn och frikände därmed X från ansvar för 
våld mot tjänsteman. TR ansåg att X verkligen hade befunnit sig i en 
villfarelse oberoende berusningen. Till skillnad från det förra fallet hade 
domstolen inget tvivel om att villfarelsen var berättigad.  
 
I rättsfallet B 4922-11, från Svea hovrätt, var den tilltalade åtalad för grov 
misshandel med mera. Målsäganden redogjorde i TR att hon efter en 
utekväll hade blivit överfallen bakifrån av en man som hade skurit henne på 
halsen. Den tilltalade kunde varken erkänna eller förneka händelsen 
eftersom han saknade minnesbilder av händelsen på grund av sin berusning. 
TR konstaterade kort att han hade begått gärningen i ett självförvållat rus 
och dömdes för grov misshandel. I HovR fortsatte den tilltalade att hävda att 
han inte hade haft några minnesbilder av att han hade angripit målsäganden. 
Dessutom påstod han att hans uppsåt inte hade blivit utrett. HovR refererade 
till avgörandet i HD och förklarade att uppsåt ska bedömas enligt vanliga 
regler. Domstolen förklarade vidare att berusning inte utesluter uppsåtligt 
agerande men att det kan finnas större utrymme att godta vissa 
villfarelseinvändningar211. Den tilltalades minnesluckor innebar inte att 
uppsåt saknades. Utifrån övriga omständigheter samt målsägandens 
berättelse ansåg HovR att den åtalade hade utfört angreppet med avsikt att 
skada och dömdes därmed för grov misshandel.  

                                                 
211 Här hänvisade domstolen till Asps artikel ”Åter till Strahl!”, se källförteckning.  
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6 Analys 
I höstas kom ett avgörande från HD som ändrade en rättsordning som varit 
gällande i närmare ett sekel. Avgörandet slog fast att den tolkning angående 
bestämmelsen i BrB 1:2 2 st som fastslagits av förarbete, praxis och i viss 
utsträckning även doktrinen inte längre kunde anses vara förenlig med den 
svenska rätten. Istället skulle en ny(gammal) tolkning beredas företräde, 
dels för att den tidigare tolkningen gick i strid med grundläggande 
rättsstatsprinciper och dels för att skälen till undantaget från principerna inte 
längre ansågs vara i samklang med dagens kriminalpolitik. Den tidigare 
särregleringen gick ut på att straffansvaret vid självförvållat rus i viss mån 
eftergavs. Det innebar att kravet på skuldtäckning försvagas eller helt sattes 
ur spel om gärningsmannen begick handlingen i berusat tillstånd. Att ha en 
sådan lösning medför både fördelar och nackdelar. Förenklat kan man säga 
att det som talar för denna tolkning är mestadels praktiska, ett effektivt 
bevisföringsmedel. De som är mot anför skäl som konformitets- och 
skuldprincipen överträds. Tolkningen var dock inte accepterad av alla. I 
doktrinen framfördes andra åsikter om hur bestämmelsen skulle tolkas. 
Även i praxisen kunde man finna stöd för andra lösningar än den gällande. 
Detta gjorde att praxis blev otydlig och vacklande. Det har påpekats att detta 
bland annat berodde på att domstolarna har varit obenägna att helt efterge 
uppsåtsbedömningen i vissa fall av grövre brottslighet. Att det helt enkelt 
har tagit emot och känts ”obilligt”. Dessutom har tolkningen haft en hel del 
tillämpningsproblem, hur skulle eftergivandet ske, kunde ett eftergivande 
tillämpas på alla olika sorters omständigheter och så vidare. Mot denna 
bakgrund tog HD beslutet om att frångå särregleringen vid självförvållat rus 
och istället bestämma att hädanefter skulle bedömningar av berusade 
gärningsmän göras utifrån vanliga regler om skuld. Utgångspunkten är att 
även den som varit berusad kan ha agerat utifrån uppsåt eller oaktsamhet. 
Skulden ska numera bedömas med samma regler oavsett om 
gärningsmannen varit berusad eller nykter.  
 
Mottagandet av domen var alltifrån ett samstämmigt välkomnande och 
orsakade en offentlig debatt mellan två läger, båda med 
straffrättsprofessorer i spetsen. Den ena sidan siktade in sig på praktiken och 
hävdade att domen på ett felaktigt sätt förändrade rättsläget vad gäller 
skuldbedömning av berusade gärningsmän, vilket skulle leda till oönskade 
konsekvenser såsom frigivna gärningsmän. Den andra sidan såg positivt på 
de teoretiska stegen mot en ökad rättssäkerhet som välkomnande och på det 
praktiska planet ansåg de inte att farhågorna om fylleursäkter som särskilt 
förlamande. Reaktionerna har minst sagt varit starka vilket för vissa har 
uppfattats som överraskande.  
 
I detta kapitel kommer de olika tolkningarna att genomgå en närmare 
undersökning. Skälen för de båda kommer att analyseras och tolkningarnas 
konsekvenser kommer att jämföras. Enkelt är det aldrig att bevisa skuld men 
borde en berusad persons gärningar därmed bedömas utifrån ett skuldkrav 
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som är försvagat och på sätt acceptera ett åsidosättande av rättsstatsprinciper 
som följd?    
 

6.1 Varför särreglering vid rushandlingar? 
Inom svensk rätt anses huvudregeln vara att erforderlig skuld ska täcka den 
konstaterade otillåtna handlingen för att det straffrättsligt ska räknas som ett 
brott. Detta manifesteras i en av de inledande paragraferna i BrB. Enligt BrB 
1:2 1 st krävs det att en gärning endast kan utgöra ett brott om det begås 
uppsåtligen (om inte annat är särskilt föreskrivet). Det föreskrivs med andra 
ord uppsåt eller oaktsamhet. I ett tillägg till stadgandet i andra stycket anges 
att om gärningen har begåtts under påverkan av självförvållat rus eller om 
gärningsmannen på annat sätt genom eget vållande har försatt sig i en 
tillfällig sinnesförvirring, ska detta inte föranleda att gärningen inte anses 
som brott. Den gällande rätten före avgörandet i NJA 2011 s. 563 innebar att 
bestämmelsen i andra stycket skulle tolkas som en modifiering av 
huvudregeln. En särreglering angående ansvar för rushandlingar växte fram 
under början på 1900-talet, vilket innebar att skuldbegreppet på något sätt 
skulle efterges. I doktrinen och i förarbetena kan man se att stöd för 
särregleringen söktes i äldre rätt. Frågan är om det fanns en sådan historisk 
kontinuitet som påstods.  
 
Wetter som var en stark företrädare för en form av eftergivande av 
skuldkravet hävdade att det fanns en långtgående historisk förankring av en 
sådan tolkning. Han hänvisade till den kungliga förordningen från 1841 och 
menade att förordningen var ett belägg för hans ståndpunkt. Intressant var 
att Wetter sedermera blev ledamot i en straffrättsutredning som ingick i 
förarbetena till BrB. Hans uppfattning får istället ses som en nyskapelse på 
det juridiska området som upptogs utan något direkt ifrågasättande i 
förarbetena. Dock blev han motsagd både av andra samtida yrkesverksamma 
jurister samt efterkommande lärda. Redan under det nordiska juristmötet 
1928, då han mer eller mindre presenterade sin idé, fick han mothugg för sin 
uppfattning. Stjernberg meddelade att förordningen inte kunde tolkas på det 
sätt som Wetter hade gjort utan en vanlig skuldprövning skulle ske. Wetters 
uppfattning blev även efter BrB:s ikraftträdande ifrågasatt av bland annat 
Jägerskiöld och Strahl. Det var först på 1700-talet som ansvarsbedömningen 
av berusade gärningsmän ifrågasattes. Innan dess hade berusning setts som 
en ursäktande omständighet. Den första förändringen som togs var via den 
kungliga förordningen från 1733, denna följdes upp av förordningen från 
1841. Lydelsen hade ändrats något men innebörden var densamma. 
Berusning kunde inte längre anses vara förmildrande och syftet var att bryta 
mot den tidigare praxis som rådde men förändringen skedde ej för att 
utvidga straffansvaret. Under senare delen av 1800-talet och vid SL:s 
tillkomst kan man dock se en benägenhet att vilja efterge tillräkneligheten 
om gärningsmannen hade berusat sig med egen skuld. Detta skulle dock 
kombineras med en vanlig skuldbedömning. I SOU 1923:9 upprepades 
detta: rus kunde ej anses som en förmildrande omständighet och 
tillräknelighet kunde fingeras.  
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Den påstådda historiska kontinuiteten kan inte anses vara särskilt stark. Vid 
tillkomsten av BrB infördes den nuvarande rusbestämmelsen och måhända 
att den enda liknelsen för stadgandet i BrB och dess föregångare är lydelsen 
(men vad den fick för tolkning måste anses skilja sig från tidigare 
stadganden). Någon historisk förankring om att bestämmelsen skulle tolkas 
som att uppsåt och oaktsamhet kunde efterges har inte påträffats. Denna 
uppfattning har istället utvecklats under 1900-talet och förarbete kan då 
påstås ha varit uppbyggda kring en missuppfattning av tidigare gällande rätt. 
Detta har hävdats av bland annat Strahl. Den historiska kontinuiteten kan 
man istället kanske hitta hos just denne och andra av hans bundsförvanter 
samt i HD:s dom om man skulle bortse från den paus från ”gällande rätt” 
som Sverige tog under 1900-talet. Enligt Strahls tolkning skulle 
rusbestämmelsen endast fungera som en erinran om att rus inte är en 
strafflindrande ursäkt.  
 
Trots att det nu genom denna framställning går att finna stöd för den ”nya” 
tolkningen i avgörandet från i höstas är detta ett argument som inte värderats 
särskilt högt. Istället har fokus legat på rättssäkerhetsaspekten kring 
gärningsmannens ansvarsprövning. Varför kommer detta sig kan man då 
undra. En möjlig idé är att den tolkning som bland annat förespråkades av 
Wetter ändå har varit utsatt för granskning i en rad olika utredningar utan att 
dessa har lett till någon förändrad situation.   
 
Vad har det då funnits för motiveringar till varför en särreglering kring ruset 
skulle behövas? Primärt kan det sägas att det har funnits två skäl till att 
huvudregeln har åsidosatts. Den första är ett effektivitetsskäl och syftar till 
att det i praktiken uppstår problem med att bevisa uppsåt om den tilltalade 
varit så berusad att denne inte ens kommer ihåg händelsen eller har någon 
förklaring till sitt uppträdande. Förespråkare för en utvidgning av 
straffansvaret har därmed påpekat att gärningsmän skulle frestas av att 
använda berusning som en ursäkt och på så sätt komma lindrigare undan i 
en skuldprövning. Så tidigt som i strafflagskommissionens betänkande i 
början på 1900-talet framfördes denna oro om att gärningsmän skulle hävda 
fylla och på så sätt ursäkta sig från deras otillåtna handlingar. Även den 
omfattande utredningen från 1996 ”Straffansvarets gränser” hade som 
uppgift att utreda frågan om självförvållat rus utifrån premisserna att det 
eventuella förslaget skulle ta i beaktande att berusade personer inte skulle gå 
fria endast på grund av att de varit berusade. Visst kan man säga att 
bevisföring kring en persons uppsåt är en uppgift som från början är svår 
och att det inte blir enklare om personen ifråga var kraftigt berusad vid 
gärningstillfället men frågan är om detta utgör detta ett hållbart argument? 
Bara för att något är svårt att bevisa betyder inte detta att ett undantag från 
huvudregeln är befogad. I den senaste debatten kring HD:s avgörande dök 
detta skäl upp igen. En mer utförlig diskussion kring bevissvårighetsskäl 
och motargument kommer att föras i avsnittet angående konsekvenser av 
avgörandet.   
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Det andra skälet är det kriminalpolitiska och härrör sig till alkoholpolitik 
och moralfrågor. En särreglering skulle fungera preventivt inte bara mot 
brott utan också mot själva berusningshandlingen i sig. Många gånger 
pekades sambandet mellan alkoholförtäring och våldsbrott ut som en grund 
för hållningen. Sett ur ett historiskt och politiskt sammanhang kan man 
förstå varför detta ansågs vara en god grund. Nykterhetsrörelserna var 
starka, motbok ransonerade alkoholförsäljningen, ett totalförbud röstades 
nästan igenom och frekvensen av våldsbrott med berusade personer 
inblandade hade varit väldigt hög. Särregleringen skulle fungera preventivt 
både på ett individuellt plan och genom folkbildning. Det utvidgade 
straffansvaret skulle med andra ord få folk att nyttja alkohol varsammare. I 
doktrinen var Strahl återigen kritiserande då han hade svårt att se 
preventionstanken som bärande. Han hade svårt att se att en person skulle 
avhålla sig från att dricka alkohol om det fanns en risk att man kunde bli 
dömd för ett uppsåtligt brott. Nelson påpekade att det inte har visats några 
belägg för att ett eftergivande av skuldkravet för berusade gärningsmän 
skulle leda till minskad alkoholförtäring. Tolkningen av bestämmelsen 
syftade också till att minska grövre brottslighet men om man tar en titt på 
praxis kan man se en viss obenägenhet av domstolarna att efterge uppsåt vid 
just denna typ av brottslighet. Mycket har dessutom förändrats sen 
alkoholdebatten uppstod i början på 1900-talet inte minst det förhållande 
människor har till alkohol. Utifrån bland annat von Hofers studie kan man 
se att det förut så starka samband som alkohol och våldsbrott tidigare hade 
inte är lika tydligt längre. Är det i så fall fortfarande motiverat med 
rusregleringen om man varken kan påvisa att preventionstanken har fungerat 
eller då sambandet mellan alkoholförbrukning och våldsbrott har minskats 
sedan decennier tillbaka?    

6.2 HD:s skäl för förändring 
Strahl stod för den ena av de två huvudlinjerna av hur man borde tolka BrB 
1:2 2 st, vilken han grundade efter att BrB trädde ikraft. Hans tolkning sköts 
dock undan som icke gällande rätt i och med barnvagnsfallet, NJA 1973 s. 
590 men hans uppfattning hade ej glömts bort. HD gjorde en återupplivning 
av Strahls ståndpunkt i avgörandet, NJA 2011 s. 563. Något som har 
framgått av framställningen i arbetet har flera i doktrinen också uttryckt stöd 
för att vanliga regler om uppsåt och oaktsamhet bör tillämpas vid 
självförvållat rus, detta både före och efter avgörandet. Vad har då HD haft 
för skäl för att förändra praxis och ge Strahls tolkningsmodell företräde 
framför ett utvidgat straffansvar? 
 
HD lägger fram sina skäl utifrån att skuldprincipens ställning och betydelse 
inom straffrätten är stark och att skälen för att göra undantag från denna 
princip inte är särskilt hållbara. Skuldprincipen var ett av HD främsta skäl 
till att vanliga regler för att bedöma skuld skulle tillämpas istället för en 
utvidgning. HD menade att skuldprincipen var av grundläggande karaktär 
för straffrätten eftersom den uppfyllde basala rättsstatliga krav. Mot detta 
finns det antagligen inte särskilt mycket att orda om men vissa svagheter 
finns det i HD:s senare argumentering. Exempelvis stödet hämtat från 



 64 

Europakonventionens artikel 6.2. Att en ren fingering av uppsåt vid ett 
allvarligt brott med strängt straff som följd skulle kunna anses som 
konventionsstridigt får nog de flesta hålla med om. Men vissa sorters 
ansvarspresumtioner verkar dock vara tillåtna enligt konventionen. Att 
åberopa Europakonventionen som stöd för skuldprincipen kanske inte är det 
bästa stödargumentet men det behöver dock inte betyda att den tidigare 
gällande rätten kan anses som rättvis. Konventionen erbjuder 
medlemsstaterna minimirättigheter som kan fungera som en utgångspunkt 
för rättsliga diskussioner som exempelvis straffansvaret vid självförvållat 
rus. Ett annat av HD:s skäl var att bestämmelsen i BrB 1:2 2 st inte 
uttryckligen förordade en utvidgning av straffansvaret och att denna 
tolkning därmed stod i strid med legalitetsprincipen. Legalitetsskälen i sig 
kan ej anses vara en bärande i punkt i HD:s argumentering och kan likt 
stödargumentet från Europakonventionen uppfattas som något svagt. Visst 
går det inte att utläsa en modifiering av skuldkravet ur bestämmelsens 
lydelse men tolkningen går inte heller emot lydelsen. Måhända att det med 
en restriktiv tolkning hade varit svårare att tolka in den tidigare ordningen 
än HD:s praxisändring men tolkningen har fått sitt stöd i förarbetena till 
bestämmelsen.  
 
Den kriminalpolitiska kursförändringen var ett skäl som HD använde för att 
visa att eftergivande inte längre kunde godtas i Sverige. De 
preventionstankar som var i fokus vid utformningen av den tidigare 
ordningen har enligt HD fått ge plats åt rättsstatliga intressen. Tanken 
bakom rättsregeln har blivit så pass föråldrad att samhällsutvecklingen har 
gått förbi den och den har blivit obsolet. Sammanfattningsvis kan man säga 
att HD menar att argumenten för att upprätthålla skuldprincipen och andra 
ansvarsgrundsatser även för berusade väger tyngre än att förebygga 
berusning genom att förminska den berusades rättskydd. Kanske inte i sig 
särskilt uppseendeväckande speciellt inte då man skulle kunna säga att syftet 
ändå upprätthålls: berusning är fortfarande inte en ursäkt.   
 
HD tog även upp att det faktum att tidigare gällande rätt på många sätt var 
oklart, hade lämnat olösta frågor och att praxis på flera ställen har struntat i 
att använda sig av särregleringen. Detta oklara läge gjorde att det blev svårt 
att forma en sammanhängande ordning på området. Att tillämpa vanliga 
regler om uppsåt och oaktsamhet skulle däremot skapa en mer konsekvent 
ordning. Många av de problem som gjorde att rättsläget blev oklart finns 
uppradade i tidigare kapitel, exempel kan vara praktiska problem som hur 
eftergivandet ska göras, vilken berusningsgrad som fordras för att uppsåt 
ska efterges, om eftergivandet gäller gäringsföljder i samma utsträckning 
som för gärningsomständigheter, hur man ska rubricera en gärning om det 
går att placera under flera gradindelningar och så vidare. En annan sak som 
kan uppfattas som förvirrande är undantaget från eftergivandet, nämligen de 
överskjutande subjektiva rekvisiten. Varför skulle det vara ok att fingera ett 
uppsåt men inte exempelvis ett uppsåt som kräver en specifik avsikt?  
 
Att bestämmelsen inte har använts i så stor omfattning i praxis har påpekats 
av flera inom doktrinen, bland annat Strömmerstedt och Asp. Förutom 
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barnvagnsfallet, NJA 1973 s. 590, finns det ett fåtal domar från hovrätterna 
som har åberopat rusbestämmelsen. Om detta beror på att domstolarna i 
många fall anser att ett eftergivande känns orättfärdigt som Asp hävdade 
eller att det helt enkelt går att fastställa uppsåt även hos kraftigt berusade 
människor kanske inte går att avgöra. Man kan dock tänka sig att eftersom 
bestämmelsen inte har använts särskilt ofta i praxis så reflekterar HD:s 
ställningstagande mer domstolarnas tankesätt. Därmed kan man också få ett 
mer sammanhängande rättssystem med en rättsregel som tolkas på samma 
sätt i alla olika situationer och instanser.       

6.3 Kritik och eventuella konsekvenser av 
avgörandet 

Det har inte förflutit tillräckligt lång tid efter avgörandet för att kunna 
avgöra hur rättsläget kommer att se ut, om det kommer att förändras, om 
domstolarna kommer att acceptera den nya tolkningen eller om lagstiftaren 
ser någon anledning till att förändra det uppkomna läget. Dock kan man 
konstatera att HD redan har godtagit den nya ordningen i två 
efterkommande rättsfall: NJA 2011 s. 611 och i samurajsvärdsfallet212. Som 
redovisats i föregående kapitel har även en hel del HovR:s avgöranden 
refererat till domen. I debatten efter HD:s avgörande var det en del som 
hävdade att domen skulle medföra att berusade gärningsmän skulle kunna 
hävda fylla och på så sätt gå fria från ansvar. Bevisningen skulle bli 
försvårad för åklagaren och i de fall då ett brott saknade en oaktsamhetsform 
var risken att gärningsmannen skulle bli befriad allt straffrättsligt ansvar. De 
har även kritiserat HD för att ha överskridit sin roll. Den andra sidan 
hävdade att deras invändningar var överdrivna och att istället skulle den nya 
rättsordningen klarnas upp. Många av tillämpningsproblemen försvann och 
istället skulle åklagaren tampas med helt vanliga bevissvårigheter.   
 
Har HD genom domen överskridit sina befogenheter eftersom de har 
förbisett de tidigare utredningarna på området och att HD avgjorde 
rusfrågan utan ett plenumsförfarande? En del kritiker anser att frågan borde 
ha avgjorts i plenum eftersom domen avvek från HD:s tidigare 
ställningstagande. HD förklarade kort att ett undantag från huvudregeln i 
RB 3:6 var tillämplig eftersom den tilltalade var häktad och ett 
plenumsavgörande inte hade kunnat komma till stånd utan menlig 
fördröjning. I denna invändning hade HD rätt men visst går det att 
ifrågasätta HD:s beslut och att ett avgörande i plenum hade självklart ökat 
legitimiteten för deras ställningstagande. Däremot skulle det troligtvis vara 
svårt att påstå att praxisändringen är svag. De medverkande justitieråden var 
alla eniga om målets utgång och dessutom har två ytterligare HD-domar 
bekräftat den nya rättsordningen. Kritiken gick också ut på att HD har 
överskridit sina befogenheter genom att ha ändrat i praxis utan en lagreform. 
Möjligtvis hade det varit mer felaktigt att ändra i en riktning som var 
härskande tidigare än den ställning som HD tog i höstas. I NJA 2011 s. 611 

                                                 
212 HD, mål nr: B 4234-11.  
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rörde sig frågan om varför ett undantag från en grundläggande princip skulle 
tas bort. Om HD istället skulle göra ett nytt undantag från en princip hade 
möjligen kritiken varit mer berättigad. Dessutom visade HD att kontexten 
hade förändrats och att domen var mer i samklang med 
samhällsutvecklingen.  
     
Vilka är då de befarade konsekvenserna som motståndarna påstås se och 
finns det någon fog för deras oro eller finns det oacceptabla följder? Den 
främsta konsekvensen som har påståtts bli en följd av domen är att 
bevisläget försvåras för åklagaren och detta i värsta fall medför att 
gärningsmän förblir ostraffade för sina gärningar. Det är oomtvistat att 
skuldbevisning är en svår uppgift, att det kan vara ännu svårare att 
konstatera uppsåt hos en person som inte kommer ihåg händelseförloppet 
för den åtalade gärningen borde inte heller skapa någon stridighet. Men 
berusning är inte en grund som följaktligen utesluter exempelvis uppsåt. Att 
gärningsmannen kan ha svårt att förklara sitt beteende i efterhand är inte 
heller en grund för att ta en genväg eller sänka beviskravet för skuld. 
Bevisföringen siktar på vad gärningsmannen hade för inställning till 
handlingen vid det aktuella tillfället inte till vad denne kom ihåg efteråt. Ett 
starkt argument för att det är fullt möjligt (även om det kan vara svårt) att 
bevisa skuld är det faktum att rusbestämmelsen sällan har använts. Fylla har 
uppenbarligen inte varit en tillräcklig ursäkt i tidigare fall och lär 
förmodligen inte bli det i framtiden heller. Baserat på de rättsfall som kom 
efter domen verkar det heller inte som om domstolarna har haft några 
särskilda problem med att påvisa skuld. För att ta Ulvängs exempel skulle 
man kunna jämföra en berusad gärningsmans minnesluckor med en nykter 
gärningsmans vägran att uttala sig. Åklagaren står inför en liknande 
utmaning och det skulle uppfattas som något löjeväckande om det skulle 
föreslås att den nyktra personens rätt att vara tyst kunde medföra en 
skuldpresumtion. Bevisvärderingen för domstolarna torde se likadan ut i 
båda fallen eftersom bevisfakta inte enbart berör vad gärningsmannen har 
gjort gällande i efterhand.    
 
Vad som däremot skulle kunna vara en konsekvens av att tillämpa vanliga 
regler är att berusningen i vissa situationer skulle kunna skapa en större 
benägenhet att godta invändningar om villfarelser. Vad en berusad person 
uppfattar som exempelvis nödvärn skulle kanske för en nykter person 
framstå som rent orimligt. Två av de efterkommande rättsfallen berör just 
villfarelser213, i det ena fallet godtogs invändningen om villfarelse och i det 
andra gjorde rätten inte det. Poängen med just dessa fall är att domstolen 
trots allt resonerar kring om invändningen är trovärdig eller inte, detta 
oavsett om berusningen har medverkat till missuppfattningen. Domstolarna 
avgjorde utifrån en genomgång av övriga omständigheter inte enbart på 
grund av berusningen. Dock kan man inte komma ifrån att domstolarna kan 
godta att den gärningsmannen var så pass berusad att det påverkade dennes 
omdöme och sätt att tänka och därmed i en större grad acceptera 
vederbörandes villfarelseinvändning. Vissa skulle kunna hävda att även 
                                                 
213 Hovrätten för västra Sverige, mål nr: B 2748-11; Umeå tingsrätt, mål nr: B 1627-11. 
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försöksuppsåtet skulle medföra ett lindrigare straff för den tilltalade 
eftersom det är så pass svårt att bevisa och att det med hjälp av berusningen 
skulle bli ännu svårare. I detta fall går det att kontra med att i den 
föregående ordningen var försöksbrott undantaget ett eftergivande. 
Dessutom uteslöt inte HD en diskussion kring försöksuppsåtet i NJA 2011 s. 
563.    
 
Att det skulle vara lättare att få igenom en invändning om villfarelse kan 
dock sättas emot att det i andra fall kanske skulle bli lättare att visa på 
likgiltighetsuppsåt och oaktsamhet. Vad gäller likgiltigheten är ett 
bevisfaktum för detta bland annat att gärningsmannen skulle ha en upprörd 
sinnesstämning. En påverkad person skulle kanske lättare uppfylla detta 
faktum då upprördhet inte är atypisk för berusades tillstånd. Det finns också 
en risk att den tilltalade lättare skulle kunna dömas för ett oaktsamhetsbrott 
eftersom det kan tyckas att personen ifråga har varit oaktsam redan i själva 
berusningsakten. Men att helt åsidosätta en oaktsamhetsprövning skulle 
strida lika mycket mot de straffrättsliga principerna som ett eftergivande av 
uppsåtet. En oaktsamhetsprövning bör företas i varje individuellt fall.  
 
En annan aspekt kring oaktsamhet som Leijonhufvud och Wennberg tog 
upp som ett problem är egentligen avsaknaden av oaktsamheten. De 
påpekade att det nya rättsläget skulle kunna leda till att gärningsmän gick 
helt fria från ansvar då uppsåt inte kunde fastställas och ifall brottet inte var 
straffbelagt vid oaktsamhet. En utökad kriminalisering skulle i detta fall 
kunna råda bot på detta dilemma. Till dess att en utökning sker eller i det 
fallet kriminalisering inte skulle ske alls blir slutsatsen att vissa personer 
helt enkelt skulle frikännas.    

6.4 Vilken lösning är att föredra? 
Mot bakgrund av tidigare skäl för en särreglering och skäl för att frångå 
denna och eventuella konsekvenser av den nya rättsordningen går det att 
diskutera vilken av lösningarna var mest fördelaktig ur rättssynpunkt? Den 
tidigare ordningen har varit tyngd av att det inte har funnits någon klar 
lösning som har gått att tillämpa i varje situation. Olika praktiska problem 
har inte retts ut i praxis, vilket istället verkar ha klarat sig med 
konventionella regler kring uppsåt och oaktsamhet i de allra flesta fall. 
Vanliga regler har förmodligen också ansetts mest lämpliga i fall då 
konsekvenserna för den åtalade individen har setts som orättfärdiga om ett 
eftergivande skulle tillämpas. Att domen uppfattades som överraskande 
framstår emellertid som något underligt eftersom tolkningen inte är helt ny. 
Denna ståndpunkt har framförts tidigare av bland annat Strahl och både 
praktiska och principiella problem har lagts fram i doktrin och utredningar. 
Dessutom har vanliga regler tillämpats av domstolar redan innan 
avgörandet.   
 
I den uppkomna debatten blev en försvårad skuldbevisning ett av de främsta 
argumenten för att inte överge den tidigare ordningen. Bevisvärdering 
medför i och för sig alltid ett visst mått av generaliseringar och att till 
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hundra procent bli säker på om en gärningsman har uppfyllt det subjektiva 
rekvisitet för skuld är i princip omöjlig. Men att för den sakens skull 
förenkla åklagarens bevisbörda står inte i proportion till de konsekvenser det 
kan leda till om man efterger skuldkravet. Om utvidgat ansvar skulle vara 
acceptabelt så finns det inga garantier för att konsekvenserna inte blir fel. 
Garantier finns ju visserligen inte i övriga fall heller men riskerna för en 
felbedömning eller missbruk minskar betydligt om åklagaren tvingas ta ett 
större ansvar för sin bevisning och domstolarna får ett större underlag att 
arbeta med än den framförda omständigheten att gärningsmannen var full. 
Ett annat argument var att HD tog ett beslut att ändra tolkningen av 
bestämmelsen utan att rådgöra sina kollegor i ett plenumförfarande. Möjligt 
att legitimiteten för avgörandet skulle ha ökat men ordningen förefaller 
varken ny eller överraskande. Detta på grund av att en konventionell 
bedömning har redogjorts för i praxis, doktrin och även i utredningar innan 
domen slogs fast. Dessutom har efterkommande domar upprätthållit 
ställningstagandet, inte minst i två HD-fall.   
 
Alla av HD:s skäl för förändringen kanske inte väger lika tungt, som 
exempelvis legalitetsskälet, men i grunden vilar det nya rättsläget på en 
respekt för rättssäkerheten och ett ökat skydd mot en godtycklig 
skuldprövning. De straffrättsliga principerna är inte på något sätt okränkbara 
i varje fall, däremot borde avsteg från dessa motiveras med starka skäl. Man 
bör fråga sig om det ska vara möjligt att en person döms för ett brott som 
denne inte hade uppsåt att begå endast på grund av att vederbörande har 
berusat sig. I förhållande till alkohol kan ett undantag från huvudregeln 
anses som något underlig eftersom det inte ligger någon kriminalisering på 
själva berusningsakten. Varför ska inte berusade gärningsmän kunna åtnjuta 
samma rättssäkerhet som andra om inte det är olagligt att berusa sig?  
 
Enligt min uppfattning finns det inga motskäl som rubbar den tyngd som 
skuldprincipen innefattar. Stöd för detta är bland annat studier av både 
tidigare och efterföljande rättsfall där tillämpning av vanliga regler ansetts 
som tillräckliga för att tillgodogöra en fullgod rättsskipning. Men även att 
många av de tillämpningsproblem som den tidigare rättsordningen brottades 
med vilka ibland ledde till absurda konsekvenser har försvunnit.    
 
När är det godtagbart att frångå straffrättsprinciper? Många gånger är det en 
balansgång mellan rättssäkerhet och effektivitet. I detta fall ser jag få skäl 
som skulle rubba balansen till fördel för effektivitetstänkandet.    
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Bilaga A – Ruslagstiftning 
1733 års kungliga förordning angående svalg och dryckenskap p. 4: 
Begår någon uti fylleri Missgiärning, densamma skal den dryckenskap ei til 
ursäckt eller befrielse lända, utan bör han särskilt för dryckenskapen, och 
särskilt för det andra Bråttet, plickta. 
 
1841 års kungliga förordning emot fylleri och dryckenskap 3 §:  
Begår någon brott i fylleri, hwarhelst det ock sker, må hans tillstånd ej lända 
honom till ursäkt, utan skall han, jemte answar efter denna Förordning, wara 
underkastad alla de påföljder, som Lag och Författning i hwarje fall 
föreskifwa,[…] 
 
Strafflagen 1864, 5 kap. 5 §: 
Har någon, utan skuld, råkat i sådan sinnesförwirring, att han ej till sig 
wisste, ware gerning, den han i det medwetslösa tillstånd föröwar, strafflös.  
 
Brottsbalken 1 kap. 2 § 2 st:  
Har gärningen 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. 
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Bilaga B – Hofers figur  

 
Figur: Antal mord och dråp per 100 000 invånare enligt 
dödsorsaksstatistiken 1750-2009. Registrerad alkoholkonsumtion (liter per 
invånare 15 år och över; skalanpassad) 1851-2009 (Källa: Hofer, Brott och straff 
i Sverige – Historisk kriminalstatistik 1750-2010, Diagram, tabeller och kommentarer, 
2011, s. 23).  
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Rättsfallsförteckning 
Rättsfall från Högsta domstolen 
NJA 1944 s. 229 

NJA 1973 s. 590 

NJA 1977 s. 630 

NJA 1981 s. 513 

NJA 2004 s. 176 

NJA 2011 s. 563 

NJA 2011 s. 611 

HD, mål nr: B 4234-11 

 
Rättsfall från hovrätterna 
SvJT 1975 ref s. 33 

SvJT 1978 ref s. 49 

RH 1988:87 

RH 2000:52 

Svea hovrätt, mål nr: B 7438-10 

Hovrätten för västra Sverige, mål nr: B 5139-11 

Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr: B 2566-11 

Hovrätten för västra Sverige, mål nr: B 2748-11 

Svea hovrätt, mål nr: B 4922-11 

 

Rättsfall från tingsrätterna 
Umeå tingsrätt, mål nr: B 1627-11 

 

Rättsfall från Europadomstolen 
Salabiaku mot Frankrike, mål nr: 10519/83, dom den 7 oktober 1988 

Janosevic mot Sverige, mål nr: 34619/97, dom den 23 juli 2002  

 

Rättsfall från EG-domstolen 
EG-domstolens dom av den 11 juli 2002 i mål C-210/00, Käserei 
Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG mot Hauptzollamt Hamburg-
Jonas 
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