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Sammanfattning 

Påföljdsvalet för brott som begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning regleras i 

30 kap. 6 § brottsbalken och fastslår att rätten i första hand ska välja en annan påföljd än 

fängelse. Fängelse får dock utdömas om det föreligger synnerliga skäl och ett av dessa skäl är 

om den tilltalades tillstånd uppkommit genom ett självförvållat rus. Detta innebär att den 

tilltalade själv anses ha framkallat sitt tillstånd genom att bruka någon form av rusmedel. 

För att undantaget ska vara förenligt med de grundläggande straffrättsliga principerna 

förutsätts att den tilltalade på något sätt kunnat undvika det tillstånd han hamnat i. Vid 

bedömningen om det föreligger ett självförvållat rus ska rätten således pröva ifall 

gärningsmannen kan anses ha orsakat sitt tillstånd åtminstone av oaktsamhet.  

Den oaktsamhetsbedömning som sker i det enskilda fallet fokuserar på gärningsmannens 

tidigare erfarenheter av rusmedlet och om han haft anledning att räkna med sin reaktion. Det 

krävs således att gärningsmannen varit medvetet oaktsam i förhållande till tillståndets 

uppkomst, dvs. att han berusat sig trots vetskapen om den reaktion han tidigare uppvisat i en 

liknande situation. I vissa fall kan gärningsmannens tillstånd ha uppkommit till följd av att 

han avbrutit en läkarordinerad medicinering. I dessa situationer bör det även prövas om 

gärningsmannen kan anses ha varit omedvetet oaktsam, i vilket fall man tar hänsyn till dennes 

förmåga att förstå riskerna med sitt agerande i det sjukdomstillstånd som denne befunnit sig i. 

Av relevans för oaktsamhetsbedömningen är främst vilken, om någon, reaktion den tilltalade 

tidigare uppvisat under ruspåverkan. Saknas en tidigare avvikande reaktion anses den 

tilltalade vanligen inte kunnat förutse sin reaktion vid brottstillfället. Detta innebär att han inte 

varit oaktsam och att hans tillstånd inte är självförvållat, vilket medför att rätten ska beakta 

hans psykiska tillstånd vid gärningstillfället när de bestämmer påföljd. Ifall gärningsmannen 

har haft en tidigare avvikande reaktion måste domstolen undersöka huruvida mannen varit 

oaktsam genom att berusa sig vid brottstillfället. Omständigheter som är relevanta vid denna 

bedömning är främst hur den tidigare reaktionen yttrade sig och ifall den är jämförlig med den 

senare, samt vilken typ av rusmedel som den tilltalade brukade.   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Begreppet självförvållat rus är mest förknippat med bestämmelsen i brottsbalkens 1 kap. 2 § 

andra stycke, som avser uppsåtsbedömningen för berusade lagöverträdare. Begreppet 

aktualiseras dock även vid påföljdsbestämningen enligt 30 kap. 6 § brottsbalken (hädanefter 

förkortat BrB), som avser påföljdsvalet för psykiskt störda lagöverträdare. Det finns nämligen 

situationer då alkohol, eller andra former av rusmedel, kan orsaka en allvarlig psykisk 

störning. Detta tillstånd kan uppstå även efter måttlig alkoholkonsumtion och karaktäriseras 

av att den berusade beter sig omdömeslöst och agerar på ett sätt som är helt olikt hans vanliga 

beteende, även i jämförelse med hur han normalt beter sig vid berusning. Det händer att 

personer som drabbas av detta tillstånd blir väldigt våldsamma och begår brott som skulle 

vara helt främmande för dem i nyktert tillstånd.
1
 Frågan blir därför om gärningsmannen själv 

kan anses ha orsakat sitt tillstånd genom att använda rusmedlet och i så fall, hur detta ska 

beaktas vid valet av påföljd. 

Tidigare uppställdes ett fängelseförbud som begränsade rättens möjligheter vid påföljdsvalet 

för brott som begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Rusutlösta och andra 

kortvariga psykoser undantogs inte uttryckligen från detta förbud, vilket kunde leda till ett, ur 

samhällelig synpunkt, otillfredsställande resultat, särskilt när det rörde sig om grövre 

brottslighet.
2
 Eftersom denna typ av psykoser endast varade en kort tid uppstod en situation 

där den tilltalade hade lidit av en allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället, men var frisk 

vid domstillfället. Detta föranledde att det inte gick att utdöma vare sig fängelse (p.g.a. 

fängelseförbudet) eller någon frihetsberövande vårdpåföljd (p.g.a. avsaknaden av vårdbehov), 

utan endast böter, skyddstillsyn och villkorlig dom kunde dömas ut.  

Detta medförde att ett undantag från fängelseförbudet uppställdes genom praxis, vilket 

innebar att förbudet inte ansågs tillämpligt i de fall den allvarliga psykiska störningen hade sin 

grund i ett självförvållat rus. Kunde störningen däremot inte anses vara självförvållad, trots att 

den orsakats av någon form av rusmedel, var fängelseförbudet tillämpligt.
3
  

                                                           
1
 Strahl, 1976, s. 94 och Lidberg & Wiklund, 2004, s. 295. 

2
 Prop. 2007/08:97 s. 16. 

3
 Se särskilt NJA 2001 s. 899. 
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Detta undantag framgår sedan år 2008 direkt av bestämmelsen i 30 kap. 6 § BrB. Istället för 

ett fängelseförbud uppställs numera en presumtion om att annan påföljd än fängelse ska väljas 

i de fall en otillåten gärning begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Skulle 

det däremot föreligga synnerliga skäl som talar för fängelse, får påföljden dömas ut. Ett 

förhållande som anses grunda synnerliga skäl är just om störningen orsakats av ett 

självförvållat rus. Andra omständigheter som kan utgöra synnerliga skäl är om brottsligheten 

har ett högt straffvärde eller ifall det vid domstillfället saknas, eller endast finns ett begränsat, 

vårdbehov.  

I bestämmelsens andra stycke uppställs ett absolut fängelseförbud såvida den tilltalade till 

följd av störningen saknat förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt 

handlande efter en sådan insikt. Detta fängelseförbud har dock ett undantag – om störningen 

orsakats av ett självförvållat rus. Huruvida ett rus är självförvållat eller inte har alltså stor 

betydelse vid valet av påföljd. För den enskilde kan det utgöra skillnaden mellan ett långt 

fängelsestraff eller en betydligt mindre ingripande påföljd såsom villkorlig dom eller 

skyddstillsyn. Detta väcker en viktig fråga, vad krävs egentligen för att ett rus ska anses vara 

självförvållat?  

1.2 Syfte, frågeställningar och avgränsning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som föranleder att en allvarlig psykisk störning 

bedöms ha orsakats av gärningsmannens eget vållande, dvs. genom självförvållat rus.  

De för arbetet centrala frågeställningarna kan formuleras som följer:  

 Hur yttrar sig kravet på oaktsamhet vid bedömningen av självförvållat rus enligt 30 

kap. 6 § BrB? 

 Vilka omständigheter är relevanta för bedömningen om ruset varit självförvållat? 

 Hur förhåller sig undantaget för självförvållat rus i 30 kap. 6 § BrB till de 

straffrättsliga principerna? 

Begreppet ”självförvållat rus” förekommer, som nämnts ovan, i två av brottsbalkens 

bestämmelser – 1 kap. 2 § BrB andra stycket och 30 kap. 6 § BrB. Mitt arbete kommer att 

fokusera på tillämpningen av 30 kap. 6 § BrB och hur begreppet behandlas vid valet av 

påföljd. Bestämmelsen i 1 kap. 2 § BrB har viss relevans även för tillämpningen av 30 kap. 6 



7 
 

§ BrB, inte minst vad avser förståelsen av vissa rättsfall. Jag kommer därför även att kort 

behandla hur denna bestämmelse uppkommit och tolkas enligt gällande rätt. 

1.3 Metod och material 

Vid arbetet med denna uppsats kommer jag främst att använda mig av en rättsdogmatisk 

metod. Syftet med metoden beskrivs ofta vara att rekonstruera en rättsregel för att få fram vad 

som är gällande rätt i ett konkret sammanhang. För att kunna göra detta används först och 

främst de traditionella rättskällorna, dvs. lagstiftning, rättspraxis och förarbeten. I viss mån 

beaktas även juridisk doktrin.
4
   

För att kunna besvara mina frågeställningar kommer jag att ägna en del av min uppsats åt att 

studera rättspraxis, för att se hur prövningen går till i praktiken. Eftersom antalet avgöranden 

från Högsta domstolen är begränsat på rättsområdet kommer jag även att inkludera 

hovrättsavgöranden i min studie. Därmed kommer jag att kombinera den rättsdogmatiska 

metoden med en empirisk metod. I ett juridiskt sammanhang innefattar en empirisk metod 

främst att man använder sig av icke traditionellt rättskällematerial, däribland 

underrättspraxis.
5
  I denna del är frågan inte vad gällande rätt är utan snarare hur gällande rätt 

tolkas. 

Bestämmelsen i 30 kap. 6 § BrB har omarbetats vid ett par tillfällen sedan brottsbalkens 

införande 1965. Den senaste ändringen skedde år 2008 och innebar till stor del att det som 

sedan länge ansetts gälla enligt praxis blev kodifierat i lagtexten. Av denna anledning finns 

det även skäl att titta på äldre rättsfall och jag kommer därför att dela in min genomgång av 

rättspraxis i två delar; rättspraxis innan den nuvarande lydelsen av 30 kap. 6 § BrB och 

rättspraxis efter 2008 års lagändring. 

1.4 Disposition 

Arbetet består av sex kapitel, varav de första fem är av deskriptiv art och det sista består av en 

analys. Efter det första och inledande kapitlet följer ett kapitel som syftar till att placera 

problemformuleringen i sitt straffrättsliga sammanhang. Kapitlet inleds således med en 

sammanfattande beskrivning av brottsbegreppet och relevanta straffrättsliga principer. 

Därefter följer en kort genomgång av självförvållat rus och straffrättsligt ansvar enligt 1 kap. 

                                                           
4
 Kleineman, 2013, s. 21 ff. 

5
 Sandgren, 1995/96, s. 1040. 
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2 § BrB, varpå kapitlet avslutas med ett avsnitt om tillfällig sinnesförvirring som ursäktande 

omständighet. Anledningen till att dessa senare avsnitt tas upp är för att belysa hur 

självförvållat rus, och då särskilt en psykisk störning orsakad därav, behandlas inom olika 

delar av straffrätten och även för att ge en historisk utblick på fenomenet. 

Arbetets tredje kapitel ägnas åt en förhållandevis grundlig genomgång av det straffrättsliga 

oaktsamhetsbegreppet. Detta syftar till att ge en bakgrundsförståelse inför analysen om hur 

oaktsamhetsbedömningen vid självförvållat rus går till. Det fjärde kapitlet tar sikte på den för 

arbetet aktuella lagstiftningen rörande påföljdsvalet i samband med allvarlig psykisk störning, 

som idag regleras i 30 kap. 6 § BrB. Avsnittet syftar till att ge en tydlig redogörelse för 

regleringens uppkomst och utveckling, såväl som dess nuvarande utformning och innebörd. 

För att belysa hur självförvållat rus enligt 30 kap. 6 § BrB behandlas i praktiken består 

arbetets femte kapitel av en redogörelse för rättspraxis. Dessa rättsfall kommer att utgöra 

kärnan i den avslutande analysen som återfinns i arbetets sjätte kapitel. Analysdelen kommer 

även att återkoppla till arbetets syfte och frågeställningar samt sammanfatta arbetets 

slutsatser. 

2. Allmän straffrättslig bakgrund 

2.1 Brottsbegreppet  

För att kunna konstatera att ett brott har förövats krävs att ett flertal brottsförutsättningar är 

uppfyllda. Dessa brottsförutsättningar tar sikte dels på själva gärningen, dels på personens 

skuld. Det krävs för det första att den aktuella gärningen ryms inom en särskild 

straffbestämmelse, dvs. att de objektiva rekvisiten för en brottslig gärning är uppfyllda. I 

denna del prövas alltså personens handlande eller, i vissa fall, dennes underlåtenhet att 

handla. För att s.k. brottsbeskrivningsenlighet ska anses föreligga krävs att varje del av 

handlandet varit otillåten samt att ingen undantagsregel eller dylikt som rättfärdigar gärningen 

är tillämplig, som exempelvis nödvärn eller samtycke.
6
 

I nästa led prövas om gärningsmannens skuld kan anses omfatta den otillåtna gärningen samt 

att det inte föreligger några ursäktande omständigheter. I svensk rätt förekommer två 

skuldformer – uppsåt (dolus) och oaktsamhet (culpa). Som huvudregel krävs att en gärning 

                                                           
6
 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 60 ff. 
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måste täckas av uppsåt för att vara brottslig (1 kap. 2 § BrB första stycket), men i vissa fall 

räcker det om gärningsmannen varit oaktsam. Det måste då uttryckligen framgå av lagtexten 

att oaktsamhet är straffbart.  

Oaktsamhet kan föranleda straffrättsligt ansvar i de fall som gärningsmannen inte uppvisat 

tillräcklig aktsamhet i en särskild situation. Man brukar säga att gärningsmannen i en 

oaktsamhetssituation ”borde ha förstått” att vad han gjorde, eller underlät att göra, var 

brottsligt.
7
 

Uppsåt, å andra sidan, kräver att gärningsmannen förstår vad han gör och vad det kan få för 

konsekvenser. Det finns tre former av uppsåt i svensk rätt: avsikts-, insikts- och 

likgiltighetsuppsåt. Avsiktsuppsåt förutsätter att gärningsmannen utfört gärningen med en viss 

avsikt, vanligen att en särskild följd skulle inträffa. Det kan exempelvis vara fråga om att 

gärningsmannen knivhugger en person för att denne ska dö. Insiktsuppsåt aktualiseras om 

gärningsmannen inte avsett en viss följd eller omständighet, men ändå är praktiskt taget säker 

på att den kommer att inträffa som en konsekvens av gärningen.
8
 Denna effekt ses då som en 

nödvändig, om än oönskad, konsekvens för att nå ändamålet. Likgiltighetsuppsåtet brukar 

beskrivas som ”uppsåtets nedre gräns” och innebär att gärningsmannen har en misstanke om 

att en viss följd kan komma att inträffa p.g.a. hans handlande och att han är likgiltig inför 

denna risks förverkligande. Med detta avses att han inte ser risken för att följden ska inträffa 

som ett tillräckligt skäl för att avstå från gärningen.
9
 

I vissa fall kan en gärningsman undgå ansvar, trots att han begått en otillåten gärning, av den 

anledningen att gärningen som sådan kan ursäktas. Detta aktualiseras främst då 

konformitetsprincipen brister, dvs. då gärningsmannen inte haft förmåga eller möjlighet att 

rätta sig efter lagen.
10

 Det kan även aktualiseras i andra fall där gärningsmannen av någon 

anledning inte bör klandras och där det vore orimligt att ställa sådana krav på honom.
11

 Brist 

på uppsåt eller oaktsamhet utgör en sådan ursäktande omständighet, det gör även bl.a. 

straffrättsvillfarelse och excess.
12

  

 

                                                           
7
 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 64. Se avsnitt 3 för en mer ingående beskrivning av oaktsamhet. 

8
 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 287 ff. och Leijonhufvud & Wennberg, 2009, s. 57. 

9
 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 290 ff. 

10
 Se avsnitt 2.2.2 för en förklaring av principen. 

11
 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 369. 

12
 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 65.  
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2.2 I sammanhanget betydelsefulla rättsprinciper  

2.2.1 Legalitetsprincipen  

Legalitetsprincipen föreskriver att ingen ska kunna dömas för ett brott utan direkt stöd i lag. 

Förutom kravet på att kriminalisering kräver föreskrift i lag, anses legalitetsprincipen 

innefatta ett förbud mot att tillämpa föreskrifter retroaktivt och att utsträcka dess ordalydelse 

genom analogisk tillämpning, om detta är till nackdel för den tilltalade. Vidare inryms ett krav 

på att föreskriften måste vara tydlig och precis i sin utformning. Principen syftar således till 

att lagstiftningen ska vara förutsebar för medborgarna och fungerar som en garanti för 

rättsäkerheten.
13

 

2.2.2 Konformitetsprincipen 

Konformitetsprincipen slår fast att en person inte bör anses ansvarig för ett brott om denne 

inte kunde rätta sig efter lagen. För att en person ska kunna rätta sig efter lagen krävs att 

denne haft både förmåga och tillfälle att göra så, vilket exempelvis innebär att en person som 

begår en otillåten gärning ofrivilligt enligt huvudregeln inte bör anses straffrättsligt ansvarig 

för brottet. Detta kan vara fallet om en person gör något i ett medvetslöst tillstånd, denne 

anses då inte ha haft förmåga att rätta sig efter lagen.
14

 Utan att iaktta konformitetsprincipen 

skulle kriminaliseringen förlora sin expressiva funktion – en rättsordning där ansvar tillskrivs 

oberoende av ens möjligheter att rätta sig efter lagen vore omoralisk.
15

 

2.2.3 Skuldprincipen 

Skuldprincipen kan ses som ett utflöde ur konformitetsprincipen och innebär att straffrättsligt 

ansvar förutsätter skuld, vilket ofta beskrivs med den latinska sentensen nulla poena sine 

culpa (utan skuld inget straff). Principen innebär framförallt att ingen ska kunna bestraffas för 

en gärning som denne inte kunde rå över,
16

 men även att straffet bör motsvara den 

klandervärdhet som gärningen ger uttryck för.
17

 Genom skuldprincipen får kriminalisering en 

                                                           
13

 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 45 f. 
14

 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 271 ff. Se även Jareborg, 2001, s. 303 f. 
15

 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 48. 
16

 SOU 2002:3, s. 230. 
17

 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 48. 
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viss symbolfunktion; otillåtna gärningar är förkastliga från samhällets synpunkt och personer 

som begår brott är därför klandervärda.
18

  

2.2.4 Täckningsprincipen 

Täckningsprincipen ställer upp ett krav på att det ska råda huvudsaklig överensstämmelse 

mellan en persons uppsåt eller oaktsamhet och den rättsstridiga gärningen. Det är alltså fråga 

om att gärningsmannens skuld ska ”täcka” den otillåtna gärningen. Huvudregeln är att 

gärningsmannens uppfattning om händelseförloppet ska överensstämma med de objektiva 

rekvisiten för en brottslig gärning. Eventuella avvikelser innebär således att gärningsmannen 

inte uppvisat tillräckligt uppsåt eller oaktsamhet för att kunna dömas för gärningen.
19

  

2.3 Självförvållat rus och straffrättsligt ansvar 

Som nämnts ovan krävs enligt huvudregeln att en gärning ska ha begåtts uppsåtligen för att 

den ska betraktas som brottslig, se 1 kap. 2 § BrB första stycket. Genom bestämmelsens andra 

stycke förtydligas att ett brott kan förövas även om gärningsmannen vid gärningstillfället är 

berusad eller av annan anledning tillfälligt sinnesförvirrad – förutsatt att detta tillstånd 

orsakats av eget vållande.  

Enligt förarbetena syftar bestämmelsens andra stycke till att tydliggöra att ett tillstånd som 

orsakats av självförvållat rus inte ska utgöra hinder mot att tillämpa det straff som föreskrivs 

för gärningen. Tanken var således att gärningsmannen själv orsakat händelseförloppet genom 

att berusa sig och att han därför fick ta de konsekvenser som detta medförde.
20

 En anledning 

till att detta förtydligats i bestämmelsen är de bevissvårigheter som uppstår i samband med 

berusning. Vid kraftig berusning kan gärningsmannen ha svårt att minnas detaljer kring 

händelseförloppet eller vara i villfarelse om vad gärningen innebär.
21

 Av den anledningen 

tillät man att uppsåt fingerades i dessa fall, dvs. man presumerade att uppsåt förelåg, under 

förutsättning att gärningen var en adekvat följd av berusningen.
22

 

För ett par år sedan ändrades dock rättsläget genom praxis och den s.k. rusdomen – NJA 2011 

s. 563. I målet stod en man åtalad för försök till mord. Gärningsmannen hade under kraftig 

berusning attackerat två personer med en kniv och tillfogat dessa svåra kroppsskador. Av 

                                                           
18

 Jareborg & Zila, 2014, s. 67. 
19

 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 270. Se även Jareborg, 1994, s. 232. 
20

 SOU 1953:14 s. 380 ff. 
21

 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 365 f. 
22

 SOU 1953:14 s. 380 ff. 
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utredningen konstaterades att det förelegat konkret fara för målsägandenas liv och mannen 

åtalades därför för försök till mord.  

Såväl tingsrätten som hovrätten dömde mannen för försök till dråp till 8 respektive 9 års 

fängelse.
23

 Underrätterna utgick från den tolkning av 1 kap. 2 § BrB andra stycket som 

beskrivits i förarbetena och fingerade gärningsmannens uppsåt. De konstaterade att han i 

nyktert tillstånd skulle ha insett risken för att målsägandena till följd av hans handlande skulle 

kunna dö. Därmed förelåg åtminstone likgiltighetsuppsåt för försök till dråp.  

HD gjorde emellertid en annan bedömning. Istället för att fingera uppsåt bedömde HD 

gärningsmannens uppsåt enligt de vanliga reglerna, dvs. enligt täckningsprincipen. I och med 

att gärningsmannen varken kunde bevisas ha haft för avsikt att målsägandena skulle dö eller 

att han sett detta som en oundviklig följd av sitt handlande, kunde avsikts- och insiktsuppsåt 

uteslutas. Vid bedömningen av om likgiltighetsuppsåt förelåg konstaterade HD att 

gärningsmannen agerat på ett avvikande sätt även med beaktande av hans berusning. Däremot 

kunde inte detta i sig föranleda slutsatsen att han funnit risken för målsägandenas död 

otillräcklig för att få honom att avstå från, eller avbryta, sitt agerande. Detta innebar att inte 

ens likgiltighetsuppsåt kunde anses föreligga för brottsrubriceringen försök till mord eller 

dråp. Däremot kunde gärningsmannens uppsåt anses täcka de skador som han tillfogat 

målsägandena. HD dömde därför mannen till fängelse i 3 år och 6 månader för grov 

misshandel. 

Som en förklaring till varför HD gjorde avsteg från den tillämpning av 1 kap. 2 § BrB andra 

stycket som ditintills gällt, angav HD att den kriminalpolitiska bakgrund mot vilken 

bestämmelsen utarbetades har förändrats. HD förklarade att de preventionsintressen som 

tidigare dominerade på området har fått ge vika för rättstatliga intressen som legalitet, rättslig 

likabehandling och proportionalitet. Att det således tidigare på detta sätt uppställdes ett 

undantag från skuldprincipen, kunde inte längre anses försvarligt. Sammantaget fann HD att 

det inte längre var motiverat att upprätthålla den tidigare ordningen, utan att 

uppsåtsbedömningarna även vid självförvållat rus skulle ske med tillämpning av vanliga 

regler.
24

 

HD bekräftade sedermera sin slutsats, vad avser uppsåtsbedömningen, i två efterföljande mål 

– NJA 2011 s. 611 och NJA 2012 s. 45. I det senare målet var omständigheterna lika de i NJA 

                                                           
23

 Brottsrubriceringen ändrades eftersom gärningarna inte föregåtts av någon planering. 
24

 NJA 2011 s. 563, på s. 572 ff. 
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2011 s. 563. En man hade under kraftig berusning attackerat en bekant med ett svärd och 

tillfogat denne svåra kroppsskador. Åtalet gällde försök till mord, men eftersom mannens 

uppsåt inte ansågs täcka att målsäganden skulle dö, dömdes han istället för synnerligen grov 

misshandel.  

I NJA 2011 s. 611 hade en man, som var kraftigt berusad av alkohol och narkotika, berett sig 

tillträde till en lastbils släpvagn som han därefter blev instängd i. I syfte att bli utsläppt tände 

mannen eld på en lastpall inuti släpet, varför de objektiva rekvisiten för mordbrand var 

uppfyllda. Med tanke på den risk som han själv utsatte sig för (genom att starta en 

okontrollerad eld i ett trångt utrymme) kunde han däremot inte anses vara likgiltig till att en 

sådan brand utbröt. Mannen friades därför från åtalet om mordbrand. 

Utgången i ovannämnda mål har framkallat viss debatt, framförallt då HD:s avgörande i den 

s.k. rusdomen innebar en helomvändning av rättsläget. Den kritik som riktats mot avgörandet 

har framförallt tagit sikte på att avgörandet skedde utan plenum, att det innebar en sådan 

väsentlig förändring att det borde ankommit på lagstiftaren samt att det möjliggjorde för 

gärningsmän att skylla på fylla som ursäkt för brottet. Andra välkomnade istället avgörandet 

och menade att det var mer förenligt med den rättspolitiska utvecklingen samt att det borde ha 

begränsade effekter praktiken, då bestämmelsen sällan tillämpas.
25

  

2.4 Tillfällig sinnesförvirring som ursäktande omständighet  

Tillfällig sinnesförvirring har sedan länge ansetts utgöra en ursäktande omständighet. Tidigare 

framgick detta uttryckligen av lagen. Det stadgades att den som tillfälligt och utan eget 

vållande befann sig i ett tillstånd där han var från sina sinnens fulla bruk, inte skulle kunna 

straffas för ett brott som begicks i detta tillstånd.
26

 Stadgandet togs dock bort i samband med 

att brottsbalken infördes 1965, vilket motiverades med att det varken kunde föreligga uppsåt 

eller oaktsamhet i de fall en person befunnit sig i ett tillstånd av tillfällig sinnesförvirring. I 

samband med införandet av brottsbalken framhöll dessutom den dåvarande justitieministern 

att ”vad som gällt tidigare fortfarande borde gälla, dvs. att den som förövat en rättstridig 

gärning i angivet tillstånd inte skulle anses ha begått brott”.
27

 Det framstod därför som 

obehövligt att reglera denna ursäktande omständighet särskilt. 

                                                           
25

 Se vidare Leijonhufvud, Asp & Ulväng, 2012. Se särskilt s. 339-342. 
26

 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 370. Se även 5 kap. 5 § strafflagen (1864:11 s.1). 
27

 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 371. Se även prop. 1964:10 s. 107. 
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Det faktum att denna ursäktande omständighet inte uttryckligen framgår av lagtexten, 

samtidigt som syftet enligt förarbetena uppenbarligen var att den skulle fortsätta gälla, innebär 

att det är osäkert vad som egentligen gäller på området. Den tidigare motiveringen om att det 

var obehövligt eftersom det ändå inte kunde föreligga vare sig uppsåt eller oaktsamhet i 

dylika situationer, kan inte längre anses hållbar då senare praxis har tydliggjort att uppsåt visst 

kan föreligga i dessa situationer.
28

  

Asp, Ulväng och Jareborg förespråkar att tillfällig sinnesförvirring, som inte uppkommit 

genom eget vållande, fortfarande är en ursäktande omständighet och att detta därför utgör en 

oskriven undantagsregel, vilket även har stöd i senare förarbeten.
29

 Enligt dem borde inte 

störningens grad påverka undantagsregelns tillämplighet, och den borde därför kunna 

tillämpas även i fall där gärningsmannen drabbats av en allvarlig psykisk störning. Så länge 

störningen inte uppkommit genom eget vållande vore det, enligt dem, orimligt att en 

allvarligare störning skulle föranleda en strängare bedömning än om störningen varit av 

lindrigare art.
30

 

3. Det straffrättsliga oaktsamhetsbegreppet 

3.1 Inledning 

Culpabegreppet består av två delar; gärningsculpa och personlig culpa. Den övergripande 

skillnaden består i att gärningsculpa tar sikte på själva gärningen och huruvida denna varit 

otillåten, medan personlig culpa tar sikte på gärningsmannens skuld och huruvida han varit 

oaktsam i sitt handlande. Prövningen motsvarar således de olika delarna av brottsbegreppet 

som beskrivits i avsnitt 2.1. 

3.2 Gärningsculpa 

En förutsättning för att en gärning ska anses vara otillåten är att kravet på gärningsculpa är 

uppfyllt. Därmed avses att gärningsmannen haft kontroll över gärningen, att denna inneburit 

ett otillåtet risktagande och att gärningen orsakat följden på ett relevant sätt.
31

 

                                                           
28

 Se avsnitt 2.3 och de s.k. rusdomarna. 
29

 Se vidare Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 372. Se även prop. 1993/94:130 s. 80 f. 
30

 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 375. 
31

 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 135 f. 
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För att gärningsmannen ska anses ha haft kontroll över gärningen krävs framförallt att han har 

haft förmåga att förhindra att ett brott begås. Därmed avses att han på något sätt haft möjlighet 

att hejda det händelseförlopp som föranletts av hans handlande.
32

 Kravet på kontroll anses 

följa av konformitetsprincipen då gärningsmannen måste ha förmåga att rätta sig efter lagen. 

Föreligger inte erforderlig kontroll kan gärningen följaktligen inte anses vara brottslig.  

För att gärningen ska anses vara oaktsam krävs vidare att den innefattat ett otillåtet 

risktagande. Detta anses vara fallet när gärningen är förknippad med en sådan risk att den 

utgör ett tillräckligt starkt skäl för att avstå från gärningen.
33

 Bedömningen huruvida det 

föreligger en sådan risk måste ske från gärningsmannens synvinkel. Endast vad denne 

rimligen kunde känna till eller räkna med är aktuellt för bedömningen. Att det finns goda skäl 

att avstå från gärningen innebär vidare att det inte endast föreligger en risk, utan även att 

gärningsmannen tar en risk.
34

 ”Generellt kan sägas att ju mer oönskad en följd är, desto 

mindre måste risken vara för att det ska finnas goda skäl att avstå från att göra något som kan 

orsaka följden.”
35

 På så sätt skulle risken för att någon skulle dö kräva en mindre risk för 

uppfyllandet av gärningsculpa, än exempelvis risken för att någon skulle drabbas av lindriga 

kroppsskador. 

Ofta kan man hitta förhållningsregler som kan underlätta bedömningen huruvida en gärning 

utgör ett otillåtet risktagande i en särskild situation. Dessa kan framgå av lag, annan 

författning eller föreskrifter av olika slag.
36

 I de fall förhållningsregler saknas, eller som ett 

komplement till dessa, har inom doktrinen utvecklats ytterligare en riktlinje för 

culpabedömningen. Enligt denna ska man utgå från vad den aktsamhet som en bonus pater 

familias (en god familjefader) skulle iaktta, och att avvikelser därifrån innebär att det 

förelegat goda skäl för att avstå från gärningen. En bonus pater familias brukar beskrivas som 

en insiktsfull och ansvarsfull människa, som även har goda insikter på det ifrågavarande 

området. På så sätt har man något att jämföra den tilltalades beteende med, för att kunna 

pröva huruvida denne varit oaktsam eller inte.
37

 

Slutligen krävs att gärningsmannens agerande orsakat händelseförloppet på ett relevant sätt. 

Således måste någon av de risker som föranledde att gärningen var att betrakta som ett 

                                                           
32

 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 139. 
33

 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 147. 
34

 Jareborg, 1994, s. 32. 
35

 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 150. 
36

 Leijonhufvud & Wennberg, s. 61. 
37

 Strahl, 1976, s. 171 och Leijonhufvud & Wennberg, s. 62. 
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otillåtet risktagande förverkligas. På så sätt begränsas det straffrättsliga ansvaret till de följder 

som gärningsmannen hade kunnat förutse.
38

 

3.3 Personlig culpa  

Personlig culpa brukar delas in i två former – medveten och omedveten oaktsamhet. Medveten 

oaktsamhet utmärks av att gärningsmannen har någon form av misstanke eller tveksamhet 

inför sin handling. På så sätt är begreppet likt likgiltighetsuppsåtet som beskrivits ovan, 

skillnaden består dock i att den som är medvetet oaktsam endast är likgiltig inför risken att 

något kan hända, och inte den följd som kan tänkas inträffa.
39

 Han räknar således med att 

denna risk inte kommer att förverkligas.
40

 

Den omedvetna oaktsamheten å andra sidan, kan beskrivas som att gärningsmannen är 

likgiltig inför huruvida det överhuvudtaget finns en risk. Utmärkande är således att 

gärningsmannen inte ens misstänkt att någonting kunde komma att inträffa (exempelvis att 

någon skulle skadas), men att han ”skulle ha förstått det om han gjort vad han borde ha 

gjort”.
41

 Här ställs alltså ett krav på att om gärningsmannen hade varit mer vaksam, vilket han 

även anses ha haft förmåga och tillfälle till, hade han kunnat förstå att något visst skulle 

inträffa. 

Prövningen för att konstatera huruvida omedveten oaktsamhet förelegat delas in i två led – ett 

orsaksled och ett klandervärdhetsled.
42

 I orsaksledet försöker man formulera vad som hade 

varit den önskvärda aktsamheten i den särskilda situationen.
43

 Således prövas vad 

gärningsmannen hade kunnat göra för att komma till insikt samt om han hade tillfälle och 

förmåga att göra det i det aktuella fallet. I regel krävs endast enkla ageranden för att 

gärningsmannen ska komma till insikt, som att han tänkt efter, skaffat sig information eller 

utövat självkontroll. Vilka krav som ställs beror däremot på omständigheterna i det särskilda 

fallet. Vidare måste man beakta gärningsmannens personliga förmåga samt huruvida han hade 

tillfälle att göra det som krävdes i den aktuella situationen. Här beaktas således de särskilda 

omständigheterna i fallet. Har gärningsmannen exempelvis drabbats av panik kan man kanske 

inte kräva att han skulle ha använt sin tankeförmåga för att komma till den insikt som krävdes. 

                                                           
38

 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 165. 
39

 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 314 f. 
40

 Leijonhufvud & Wennberg, 2009, s. 63. 
41

 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 315 f. 
42

 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 315. 
43

 Leijonhufvud & Wennberg, 2009, s. 61. 
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Likaså får man här beakta gärningsmannens ålder eller psykiska tillstånd, eftersom detta kan 

påverka möjligheterna att komma till viss insikt.
44

 

I det andra ledet, klandervärdhetsledet, undersöker man om det kunde krävas av 

gärningsmannen att han iakttagit nödvändig aktsamhet i den särskilda situationen. Frågan blir 

således om det som krävdes för att gärningsmannen skulle komma till insikt enligt 

orsaksledet, också är någonting som han borde ha gjort. Vilka krav som ställs varierar 

beroende på de särskilda omständigheterna i fallet. Utgångspunkten är att bedömningen ska 

utgå ifrån individen och hänsyn ska tas till dennes personliga svagheter såsom kunskap, fysisk 

styrka och förmåga etc.
45

 Således kan man säga att bristande förmåga i viss utsträckning 

medför att gärningsmannens beteende ursäktas och att ”ingen kan begäras vara klokare än han 

är.”
46

 

Ett rättsfall som belyser hur denna prövning går till i praktiken är NJA 2011 s. 725.  I målet 

stod en man åtalad för att ha innehaft en laserpekare på allmän plats utan tillstånd, ett brott 

som kan begås antingen av uppsåt eller av oaktsamhet.
47

 Vid oaktsamhetsbedömningen 

prövade HD inledningsvis vad gärningsmannen hade kunnat göra för att komma till insikt om 

att laserpekaren var tillståndspliktig. HD konstaterade att den önskvärda aktsamheten i en 

situation som den förevarande är att den som står i begrepp att hantera en mindre och bärbar 

laser på något sätt informerar sig om dess strålningsegenskaper, för att kunna bedöma om 

tillstånd krävs. Vid användande som är av mer tillfällig och privat art får det ofta anses 

tillräckligt att ta del av produktens märkning, om inte förhållandena i det särskilda fallet ger 

anledning till en närmare kontroll. Nästa led i prövningen var att undersöka om detta även var 

något som man kunde kräva av gärningsmannen i det aktuella tillfället. HD konstaterade här 

att det inte framkommit något som talade för att gärningsmannen på något sätt varit 

förhindrad att läsa produktens märkning eller varningstext. Därmed kunde det begäras av 

honom att han tog del av denna och eftersom han underlåtit att göra detta förelåg oaktsamhet i 

förhållande till tillståndsplikten. Även om gärningsmannen på detta sätt varit oaktsam 

ogillades åtalet eftersom den varningstext som funnits på laserpekaren varit felaktig på så sätt 

att den inte framstod som tillståndspliktig.    

                                                           
44

 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 316. 
45

 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 317, Leijonhufvud & Wennberg, s. 62 och Strahl, 1976, s. 175 f. 
46

 Strahl, 1976, s. 175 f.   
47

 Se 21 och 36 §§ strålskyddslagen (1988:293). 
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4. Påföljdsval för brott som begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk 

störning  

4.1 Bakgrund till den nuvarande bestämmelsen  

Innan brottsbalken infördes 1965 tillämpades en s.k. tillräknelighetslära i Sverige. Detta 

innebar att endast den som bedömdes vara tillräknelig kunde dömas till ansvar för en brottslig 

gärning. De som bedömdes vara otillräkneliga, dvs. de som ansågs sakna ansvarsförmåga, 

kunde i lagens mening inte begå brott. Hit räknades bl.a. barn under 15 år och psykiskt störda, 

men även personer som endast tillfälligt befann sig i ett sådant tillstånd där de, utan eget 

vållande, var från sina sinnens fulla bruk.
48

  

En konsekvens med att kravet på tillräknelighet slopades var bl.a. att betydelsen av en psykisk 

störning kom att beaktas först vid valet av påföljd, istället för som en del av 

skuldprövningen.
49

  Detta har medfört att alla människor anses kunna begå brott enligt svensk 

rätt. Däremot kan en persons ansvarsförmåga, eller avsaknad därav, beaktas vid 

påföljdsbestämningen. 

Påföljdsvalet för brott som begåtts under påverkan av (vad vi idag skulle klassificera som) en 

allvarlig psykisk störning kom till en början att regleras i 33 kap. 2 § BrB och flyttades sedan 

över till 30 kap. 6 § BrB år 1989.
50

  Bestämmelsen utgjorde till en början ett fängelseförbud 

och föreskrev att endast vissa påföljder fick tillämpas i dessa fall – överlämnande till vård, 

böter och skyddstillsyn. År 1992 ändrades bestämmelsen på så sätt att samlingsbegreppet 

allvarlig psykisk störning infördes. Ändringen syftade till att införa ett gemensamt 

samlingsbegrepp för att samordna den straffrättsliga lagstiftningen med den administrativa 

vårdlagstiftningen, då det fram till dess använts olika begrepp inom de olika områdena.
51

 

Det övergripande syftet med 2008 års reform var att öka flexibiliteten vid 

påföljdsbestämningen. Det tidigare fängelseförbudet byttes därför ut mot en presumtion för att 

annan påföljd än fängelse skulle väljas när någon begått ett brott under påverkan av en 

allvarlig psykisk störning.
52

 Den främsta anledningen till att man ville öka flexibiliteten vid 

                                                           
48

 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 370. Ett återinförande av tillräknelighetsbegreppet har föreslagits i SOU 

2012:17. 
49

 Reimer, 2002/03, s. 158. 
50

 Se prop. 1987/88:120 s. 103. 
51

 Prop. 1990/91:58 s. 453 och 531. 
52

 Prop. 2007/08:97 s. 1. 
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påföljdsbestämningen var att man därigenom ville skapa större utrymme för 

proportionalitetsbedömningar i vissa fall.
53

 Det tidigare fängelseförbudet kunde nämligen leda 

till otillfredsställande resultat enligt lagstiftaren, framförallt vid kortvariga eller tillfälliga 

psykiska störningar. I sådana situationer kunde en allvarlig psykisk störning föreligga vid 

själva gärningstillfället, vilket innebar att fängelseförbudet i 30 kap. 6 § BrB blev tillämpligt. 

Däremot hade störningen ofta avklingat vid domstillfället, vilket innebar att det inte längre 

fanns något vårdbehov som kunde aktualisera någon av vårdpåföljderna. Istället återstod 

endast de "vanliga" påföljderna, dvs. böter, skyddstillsyn, villkorlig dom eller olika 

kombinationer av desamma. Särskilt vid allvarlig brottslighet kunde detta bli problematiskt, 

då påföljden inte ansågs motsvara brottets svårhet.
54

 

Även hanteringen av sådana tillfälliga psykotiska tillstånd som gärningsmannen själv utlöst 

genom berusning lyftes fram som motiv till reformen.
55

 Ett undantag från fängelseförbudet 

hade vuxit fram genom praxis, i de fall som den allvarliga psykiska störningen på detta sätt 

kunde anses vara självförvållad.
56

 Genom lagändringen kom detta undantag att regleras direkt 

i lagtexten.  

4.2 Särskilt om 30 kap. 6 § BrB första stycket punkten 3 och andra stycket  

Enligt 30 kap. 6 § BrB är huvudregeln då någon begått ett brott under påverkan av en allvarlig 

psykisk störning, att annan påföljd än fängelse ska väljas samt att fängelse endast får dömas ut 

om det föreligger synnerliga skäl. Vid bedömningen av om det föreligger sådana synnerliga 

skäl ska rätten göra en helhetsbedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, men 

genom punkterna 1-3 preciseras vissa omständigheter som måste beaktas. Dessa 

omständigheter är om brottet har ett högt straffvärde, om den tilltalade saknar eller har ett 

begränsat vårdbehov samt om den tilltalade i anslutning till brottet själv har vållat sitt tillstånd 

genom rus eller på annat liknande sätt. 

Den tredje punkten, om självförvållat rus, är en omständighet som talar så starkt för fängelse 

att den är av betydande vikt oberoende av straffvärdet i det enskilda fallet.
57

 Dessutom är 

sådana tillstånd som orsakats av ett självförvållat rus undantagna från det absoluta 

fängelseförbud som uppställs i bestämmelsens andra stycke, avseende personer som till följd 
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 Borgeke, Månsson & Sterzel, 2013, s. 178. 
54

 Prop. 2007/08:97 s. 16. 
55

 Prop. 2007/08:97 s. 28. 
56

 Se bl.a. NJA 1995 s. 48 och NJA 2001 s. 889. 
57

 I övrigt krävs att straffvärdet är på ca 4 års fängelse för att presumtionen ska brytas, se prop. 2007/08:97 s. 22. 
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av störningen har saknat förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande 

efter en sådan insikt.
58

 

Enligt förarbetena måste den tilltalade själv ha vållat sitt tillstånd åtminstone av oaktsamhet. 

Berusningen kan ha sin grund i t.ex. alkohol, narkotika eller medicinering i strid med läkares 

ordination, men det måste vara fråga om frivillig förtäring. Om en person exempelvis får sin 

drink spetsad eller dricker något som denne med fog trott var alkoholfritt, kan ett psykotiskt 

tillstånd som uppstår till följd därav inte anses vara självförvållat.
59

  

Det krävs att vållandet har skett i anslutning till brottet, vilket innebär att sådana tillstånd som 

kan utlösas av abstinens efter ett långvarigt missbruk, eller dylikt, utesluts. Om 

gärningsmannen lider av sådana abstinensbesvär, eller någon annan form av psykisk sjukdom, 

och denne har använt rusmedel i anslutning till brottet, måste det prövas huruvida rusmedlet 

bidragit till en psykiskt avvikande reaktion utöver det ursprungliga tillståndet. Endast då, och 

förutsatt att ruset anses vara självförvållat, blir bestämmelsen tillämplig.
60

 

Ytterligare en förutsättning för att tillståndet ska anses vara självförvållat är att den tilltalade 

har haft anledning att räkna med sin psykiska reaktion. Härmed förstås att tillståndet ska vara 

”direkt föranlett av ett förfarande som den tilltalade med vetskap om sitt sätt att reagera borde 

ha avstått ifrån.”
61

 I normalfallet borde krävas att den tilltalade tidigare haft en avvikande 

reaktion på exempelvis alkohol.
62

 

Slutligen fordras att det finns ett orsakssamband mellan den allvarliga psykiska störningen 

och själva gärningen. För att detta ska anses vara fallet krävs att störningen har haft ett 

avgörande inflytande på gärningsmannens agerande. I de fall gärningsmannen lidit av en 

allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället brukar det ofta anses uppenbart att 

orsakssamband föreligger.
63

 Det finns dock undantag, exempelvis om händelseförloppet 

pågått under en längre tid.
64
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 Prop. 2007/08:97 s. 38 ff. 
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 Prop. 2007/08:97 s. 38 ff. 
60

 Prop. 2007/08:97 s. 39. 
61

 Prop. 2007/08:97 s. 39. 
62

 Prop. 2007/08:97 s. 39. 
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 Borgeke, 2012, s. 318. Se även prop. 1990/91: 58 s. 458 och prop. 2007/08:97 s. 9. 
64

 Se bl.a. NJA 2007 s. 180. 
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4.3 Begreppet ’allvarlig psykisk störning’ 

Allvarlig psykisk störning är ett juridiskt begrepp
65

 som infördes 1992 i samband med att 

lagstiftningen gällande psykiskt störda lagöverträdare sågs över.  Innan dess hade olika 

begrepp använts i olika lagstiftningar – i brottsbalken förekom t.ex. begreppen sinnessjukdom 

och sinnesslöhet, medan psykisk sjukdom användes i den då gällande lagen om psykiatrisk 

tvångsvård. Ett övergripande syfte med reformen var således att införa en gemensam 

terminologi för lagstiftningen på området.
66

 

Enligt förarbetena bör begreppet allvarlig psykisk störning hänföras till sådana tillstånd som 

orsakar en störd verklighetsuppfattning hos den enskilde. I första hand avses tillstånd av 

psykotisk karaktär, där symtom som förvirring, hallucinationer och vanföreställningar 

förekommer. Utöver detta omfattas även andra tillstånd som kan orsaka en störd 

realitetsvärdering, såsom demens, schizofreni eller alkoholpsykoser som kan drabba 

missbrukare.
67

 Gemensamt för dessa typer av störningar är således att personerna som lider av 

dem kan sägas mentalt befinna sig i en annan värld än den objektivt verkliga. Detta inverkar 

bl.a. på deras förmåga och möjlighet att rätta sig efter lagen, vilket motiverar att de 

särbehandlas i den straffrättsliga lagstiftningen.
68

 

Huruvida den störning som föreligger i ett enskilt fall är att anse som allvarlig bedöms utifrån 

störningens art och grad. Med störningens art avses vilken typ av psykisk störning det är 

fråga om (exempelvis schizofreni), medan störningens grad tar sikte på störningens symtom 

och yttringar under den aktuella perioden.
69

 Detta innebär att det måste ske en helhets-

bedömning i varje enskilt fall. I slutändan är det dock upp till domstolen att avgöra, eftersom 

den medicinska utredning som inhämtas inte är bindande för domstolen.
70
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 DS 2007:5 s. 37. 
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 Se bl.a. prop. 1990/91:58 s. 6 och 82. 
67

 Prop. 1990/91:58 s. 86 f. 
68

 Borgeke, 2012, s. 304. 
69

 Prop. 1990/91:58 s. 87. 
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 Jareborg & Zila, 2014, s. 137. 
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5. Redogörelse för rättspraxis  

5.1 Bakgrund 

Att en person drabbas av en allvarlig psykisk störning som framkallats av ett självförvållat rus 

är en ovanlig företeelse. Antalet rättsfall på området är därför begränsat, vilket är anledningen 

till att avgöranden från såväl HD som HovR tas med i nedanstående redogörelse. Med 

anledning av att det även innan 2008 års lagändring ansågs föreligga ett undantag från det 

dåvarande fängelseförbudet avseende sådana tillstånd som orsakats av ett självförvållat rus, 

kommer redogörelsen att delas in i två avsnitt som tar upp aktuella rättsfall före respektive 

efter lagändringen år 2008.  

5.2 Före den nuvarande lydelsen av 30 kap. 6 § BrB 

5.2.1 NJA 1968 s. 471 

I NJA 1968 s. 471 stod en man åtalad för rattfylleri, grov vårdslöshet i trafik och grovt 

vållande till annans död. Mannen hade kommit över till det motsatta körfältet på en motorväg 

och därigenom orsakat ett antal olyckor, bl.a. en frontalkrock med en annan personbil som 

resulterade i en persons död.  

Mannen mindes ingenting utav händelseförloppet på motorvägen, utan det sista han mindes 

var att han hade grälat med sin fru under eftermiddagen och gått ut för att lugna ner sig. I det 

initiala polisförhöret uppgav mannen dock att han gått ut till bilen för att köra till sin dotter, 

men detta påstod han sig inte minnas vid senare förhör.     

Enligt den rättspsykiatriska undersökningen konstaterades att mannen befunnit sig i ett 

tillstånd av s.k. patologiskt rus (avvikande alkoholreaktion). Dagen ifråga hade mannen tagit 

två stycken lugnande tabletter på morgonen och senare under dagen druckit två stycken 

mellanöl och cirka 15 cl starksprit. Kombinationen av de lugnande tabletterna och starkspriten 

sågs som en möjlig orsak till rusets uppkomst. Ruset kunde i sin tur förklara varför mannens 

minnesbild hade förändrats mellan förhören, då s.k. försenad amnesi kunde uppkomma till 

följd av patologiskt rus. 

Av ett förhör som gjordes med den överläkare som ansvarat för den rättspsykiatriska 

utredningen i målet framkom att ”man svårligen kan tänka sig ett självförvållat patologiskt 

rus, för den händelse icke vederbörande tidigare reagerat onormalt vid spritförtäring och 
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följaktligen vetat om vad som kunde inträffa.”
71

 Ingenting i utredningen tydde på att den 

tilltalade tidigare reagerat avvikande på alkoholkonsumtion och han hade inte heller fått 

någon upplysning från sin läkare om faran med att överdosera tabletterna eller att kombinera 

dem med alkohol. Mannens tillstånd ansågs därför inte vara självförvållat. 

I och med att tillståndet inte var självförvållat skulle mannens psykiska tillstånd vid 

gärningstillfället beaktas fullt ut vid påföljdsbestämningen och den bestämmelse som idag 

motsvaras av 30 kap. 6 § BrB blev tillämplig. HD ansåg att mannen varit i sådan grad 

medveten om sitt handlande att uppsåt förelåg till att föra bilen. Eftersom han sedan under 

körningen uppvisat sådan grov oaktsamhet kunde mannen tillmätas straffrättsligt ansvar. Med 

beaktande av fängelseförbudet dömde HD mannen till skyddstillsyn. 

5.2.2 NJA 1995 s. 48  

I NJA 1995 s. 48, det s.k. Flink-fallet, var huvudfrågan huruvida gärningarna begåtts under 

påverkan av en allvarlig psykisk störning och således om fängelseförbudet i 30 kap. 6 § BrB 

var tillämpligt eller inte. Den tilltalade hade begått sju mord och tre mordförsök, och befann 

sig vid gärningstillfällena i ett tillstånd av psykotisk karaktär som utlösts av kraftig 

alkoholberusning.  

Enligt bestämmelsens lydelse vid gärningstillfället var det inte möjligt att utdöma fängelse för 

brott som en person begått under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Såväl TR som 

HovR bedömde att den tilltalade inte hade begått gärningarna under påverkan av en allvarlig 

psykisk störning. Istället ansågs han ha lidit av ett kortvarigt impulsgenombrott av 

psykosnatur, som han själv bidragit till genom sin berusning. Underrätternas bedömning 

grundar sig till stor del på hur begreppet allvarlig psykisk störning skulle tolkas enligt 

gällande lagstiftning. Begreppet hade nyligen införts och det ställdes höga krav på vad som 

skulle anses vara en allvarlig psykisk störning. Eftersom den tilltalades tillstånd i det aktuella 

fallet varit kortvarigt var det svårt att möta dessa krav. Bl.a. konstaterade TR att det var 

uppenbart att de symtom som den tilltalade visat inte var tillräckligt för ett 

tvångsomhändertagande. Eftersom begreppet skulle tolkas lika i lagen (1991:1128) om 

psykiatrisk tvångsvård (härefter förkortat LPT) och i brottsbalken, kunde därmed en allvarlig 

psykisk störning inte anses ha förelegat.  
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 NJA 1968 s. 471, på s. 477. 
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Även HD kom till samma slutsats, men de undersökte även hur tillfälliga psykoser skulle 

behandlas enligt den nya lagstiftningen och huruvida 30 kap. 6 § BrB ens var tillämpligt i 

sådana fall. HD konstaterade att bestämmelsen enligt den tidigare lydelsen principiellt sett 

inte varit avsedd för tillfälliga eller kortvariga störningar. Om fängelseförbudet numera 

”skulle anses omfatta även tillfälliga psykosartade tillstånd utlösta av alkohol- eller 

narkotikaberusning, skulle en ingripande förändring av den tidigare gällande ordningen ha 

åstadkommits, som inte närmare berörts i förarbetena till lagstiftningen och som inte rimligen 

kan ha varit åsyftad.”
72

 Eftersom tillstånd av dessa slag kan avklinga snabbt, skulle 

konsekvensen kunna bli att varken fängelse eller rättspsykiatrisk vård kan komma ifråga som 

påföljd ens för synnerligen allvarliga brott. I och med detta fann HD att någon fullständig 

överensstämmelse mellan kriterierna för fängelseförbudet och för psykiatrisk tvångsvård 

åtminstone inte borde upprätthållas såvitt avser kortvariga rusutlösa tillstånd av psykotisk 

karaktär. Mannen dömdes därmed till livstids fängelse. 

Varken HD eller underrätterna gjorde någon bedömning kring huruvida den tilltalades 

tillstånd var att anse som självförvållat eller inte. Eftersom de konstaterade att hans störning 

inte var att anse som allvarlig behövde de inte undersöka detta för att komma runt 

fängelseförbudet. I tingsrättens dom framkommer trots det att den tilltalade åtminstone vid två 

tidigare tillfällen hade reagerat klart avvikande vid alkoholberusning. Han hade vid ett tillfälle 

tagit strypgrepp på sin dåvarande flickvän efter ett meningsutbyte och hans kamrater var 

tvungna att komma till hennes undsättning. Vid ett annat tillfälle misshandlade han en av sina 

kamrater när de var på väg in till centrum. Vid båda dessa tillfällen hade den tilltalade druckit 

starksprit, vilket han även hade gjort den kväll som han begick de för domen aktuella brotten. 

Den tilltalade uppgav i förhör att det var ovanligt att han drack starksprit, men att han aldrig 

drabbats av minnesluckor tidigare.  

Detta avgörande innebar att fängelseförbudet i 30 kap. 6 § BrB inte ansågs omfatta kortvariga, 

rusutlösta tillstånd av psykotisk karaktär. En tolkning av rättsfallet, som styrks av vissa 

efterföljande domar,
73 

var att dessa tillstånd inte ansågs rymmas inom begreppet allvarlig 

psykisk störning. Med andra ord innebar det faktum att tillståndet var självförvållat att det inte 

var fråga om en allvarlig psykisk störning.  
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 NJA 1995 s. 48, på s. 74 f. 
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 Se t.ex. Göta hovrätts dom 2008-04-11 i mål nr. B 3111-07 i avsnitt 5.1.5. 
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5.2.3 RH 1999:139 

I RH 1999:139 stod en man åtalad för bl.a. grov misshandel av sin fru.
74

 Mannen bedömdes 

ha handlat under inflytande av en allvarlig psykisk störning som yttrade sig i ett reaktivt 

psykotiskt tillstånd med symtom av förvirring, störd verklighetsuppfattning och aggressivitet. 

Störningen antogs ha orsakats av olika belastningsfaktorer såsom stress, sömnbrist och 

uttröttning samt alkoholpåverkan. Det ansågs klarlagt att den tilltalade druckit alkohol innan 

gärningstillfället, men vilken mängd det rörde sig om kunde inte fastställas. Inte heller fanns 

det någon teknisk bevisning avseende detta. 

Uppgifterna huruvida den tilltalade tidigare reagerat avvikande vid alkoholkonsumtion var 

motsägelsefulla i målet. Mannen hade själv uppgett att han inte tidigare blivit aggressiv i 

samband med alkoholförtäring. Mannens hustru hade stött detta påstående i rätten, men hade 

under förundersökningen berättat för polisen att hennes make varit våldsam mot henne vid ett 

flertal tillfällen. Andra som hördes i målet berättade att den tilltalade uppvisat aggressiva 

tendenser vid fester. HovR ansåg däremot inte att det framkommit någon konkret uppgift om 

våldsbeteende annat än att han knuffat en vän på en fest och skakat sin hustru vid något gräl. 

Därmed konstaterade HovR att mannens beteende den aktuella kvällen varit klart 

personlighetsfrämmande för honom och att tillståndet inte varit självförvållat. Med anledning 

av detta fann HovR att den tilltalade inte varit i sådan grad medveten om sitt handlande att 

kunnat agera med uppsåt och åtalet lämnades utan bifall.  

Två av hovrättens ledamöter var skiljaktiga och ansåg att uppgifterna om mannens tidigare 

beteende vid alkoholpåverkan visade att hans reaktion inte varit personlighetsfrämmande för 

honom. De ansåg därför att mannens agerande täcktes av uppsåt och att han skulle dömas i 

enlighet med åtalet. De ansåg däremot även att fängelseförbudet i 30 kap. 6 § BrB var 

tillämpligt, varför han inte kunde dömas till fängelse. 

5.2.4 NJA 2001 s. 899 

Den tilltalade i NJA 2001 s. 899 hade begått ett antal grova brott, däribland grov våldtäkt och 

grov misshandel,
75

 men mindes själv ingenting från händelserna. Mannen uppgav att han 

p.g.a. skiftarbete hade sovit lite den aktuella dagen och att han hade druckit både öl och 
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 Även två fall av olaga hot (grovt brott), hemfridsbrott (grovt brott) och försök till misshandel. Gärningarna var 

riktade mot ett flertal personer. 
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 Även misshandel av normalgraden, försök till grov misshandel, olaga tvång, olaga hot och ofredande. 
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starksprit innan gärningstillfället. Enligt den rättspsykiatriska undersökning som gjordes 

konstaterades att mannen hade begått gärningarna under påverkan av en allvarlig psykisk 

störning som bestod i ett alkoholbetingat psykotiskt tillstånd med hallucinationer (patologiskt 

rus). Vid undersökningstillfället förelåg inte längre något vårdbehov och frågan blev därför 

hur detta skulle bedömas i ljuset av Flink-fallet, där HD konstaterat att fängelseförbudet inte 

skulle anses omfatta kortvariga och rusutlösta psykiska tillstånd.  

HD undersökte hur frågan behandlats i praxis innan lagändringen 1992, för att undersöka hur 

just tillfälliga alkoholutlösta psykostillstånd utan eget vållande hade bedömts tidigare. HD 

hänvisade därför till NJA 1968 s. 471
76

, i vilken fängelseförbudet bedömts vara tillämpligt 

såvida tillståndet inte anses vara självförvållat. Detta innebar att rättsläget innan 1992 års 

lagändring inneburit att fängelseförbudet var tillämpligt i de fall det psykotiska tillståndet inte 

orsakats av eget vållande.  

HD konstaterade att den tilltalade inte uppvisat någon alkoholutlöst psykotisk, eller starkt 

avvikande, reaktion tidigare och därför inte kunnat förutse att han skulle reagera på sådant sätt 

vid berusning. Därmed kunde hans psykotiska tillstånd inte anses vara självförvållat och 

fängelseförbudet i 30 kap. 6 § BrB blev tillämpligt. Mannen dömdes därmed till skyddstillsyn 

med särskild föreskrift om att underkasta sig psykiatrisk behandling enligt kriminalvårdens 

bestämmande. 

5.2.5 Göta hovrätts dom 2008-04-11 i mål nr. B 3111-07 

En man stod åtalad för hemfridsbrott, grovt brott, olaga hot och narkotikabrott, efter att han 

brutit sig in i en bostad och där agerat väldigt uppjagat. Den tilltalade hade bl.a. förstört ett 

antal fönster i bostaden och det par som bodde där kände sig väldigt hotade av mannen, som 

bl.a. höll i en yxa och sa att han hade mördat någon tidigare under kvällen. 

Enligt den rättspsykiatriska undersökningen konstaterades att gärningsmannen hade lidit av en 

rusframkallad allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället. Mannen hade druckit ett par 

starköl under dagen och även brukat amfetamin. Den tilltalade kunde minnas att han somnat 

hos en kompis under kvällen och att han drabbats av panik när han vaknade. Han mindes inte 

mycket mer av händelseförloppet, annat än att han känt sig förföljd. 
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 Se avsnitt 5.2.1. 
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Såväl TR som HovR konstaterade att mannens tillstånd inte var att bedöma som självförvållat. 

Enligt det rättpsykiatriska utlåtandet framhölls att en kortvarig psykos visserligen betecknas 

som en allvarlig psykisk störning enligt LPT, men att ett självförvållat narkotikarus inte 

brukar betecknas som en allvarlig psykisk störning enligt rättspsykiatrisk praxis. HovR 

konstaterade att fängelseförbudet i 30 kap. 6 § BrB enligt praxis inte omfattar alla tillfälliga 

psykoser som utlösts av rusmedel. HovR hänvisade till NJA 1995 s. 48 och NJA 2001 s. 899 

och att rättsläget skulle förstås som att fängelseförbudet endast blir tillämpligt i de fall den 

allvarliga psykiska störningen kunde anses ha varit självförvållad. 

Av utredningen framgick att den tilltalade aldrig haft en avvikande reaktion på amfetamin 

tidigare. HovR framhöll däremot att en person som olovligen brukar narkotika regelmässigt 

måste ha haft anledning att anta att han därigenom riskerar en personlighetsförändring av det 

slag som konstituerar en allvarlig psykisk störning. Detta oavsett huruvida han tidigare 

reagerat avvikande vid bruk av narkotika eller inte. Därmed fann HovR att den tilltalade själv 

vållat sitt tillstånd och att brotten inte kunde anses ha begåtts under påverkan av en allvarlig 

psykisk störning i den mening som avses i 30 kap. 6 § BrB. Mannen dömdes därmed till 6 

månaders fängelse.  

5.3 Efter ikraftträdandet av 30 kap. 6 § BrB i dess nuvarande lydelse 

5.3.1 RH 2009:14 

I RH 2009:14 stod en man åtalad för en rad olika brott, däribland misshandel, olaga tvång och 

grov stöld.
77

 Enligt det läkarintyg som inhämtats i TR fanns inga tecken på att den tilltalade 

led av en psykisk sjukdom, vare sig vid gärningstillfällena eller vid domstillfället. I HovR 

inhämtades ett nytt rättspsykiatriskt utlåtande, enligt vilket den tilltalade bedömdes ha lidit av 

en allvarlig psykisk störning vid gärningstillfällena. Vid domstillfället bedömdes den psykiska 

störningen ha mildrats på så sätt att den inte längre var av allvarlig art. Därmed förelåg inget 

vårdbehov av tvångskaraktär vid tiden för domstolens prövning.  

Enligt utlåtandet i HovR hade den tilltalade sedan flera år lidit av en bipolär affektiv sjukdom 

för vilken han behandlats med medicin. Den tilltalade hade periodvis slarvat med sin 

medicinering, vilket medfört att han hamnat i ett hypomant/maniskt tillstånd kort därefter. Vid 

gärningstillfällena hade den tilltalade befunnit sig i ett sådant tillstånd, vilket orsakade ett 
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minskat sömnbehov, försämrat omdöme, benägenhet för överilade beslut, lättväckt 

aggressivitet och bristande förmåga till rationellt tänkande. Det ansågs vidare föreligga ett 

kausalsamband mellan brotten och det psykiska tillståndet. 

HovR noterade att den tilltalade ”trots kunskapen om riskerna med att utsätta pågående 

profylaktisk behandling ej skött sin medicinering”.
78

 Fråga uppstod därför om han själv kunde 

anses ha vållat sitt tillstånd genom att missköta sin medicinering. Av den undersökande 

läkarens uppgifter framkom att den tilltalade varit på väg in i en hypoman fas innan han 

slutade med sin medicinering samt att detta tillstånd satte ned hans omdöme och påverkade 

hans beslut att upphöra med medicineringen. I detta tillstånd uppfattade sig den tilltalade 

förmodligen som frisk och utan behov av medicinering. HovR fann därför att den tilltalades 

beslut att avsluta sin medicinering hade påverkats av hans sjukdomssyndrom i sig och att han 

därför inte kunde anses ha varit oaktsam i den grad som krävs för att tillståndet ska bedömas 

som självförvållat. Mannen dömdes därför till skyddstillsyn med föreskrift att underkasta sig 

den psykiatriska vård som kriminalvården bestämmer. 

5.3.2 Svea hovrätts dom 2013-11-07 i mål nr. B 8171-13 

En man hade avlossat två skott med en pistol från sin bostad, vilka orsakat skada i en 

grannlägenhet samt på en bil som stod parkerad utanför bostaden. Det skott som gått in i en 

grannlägenhet hade gått igenom både den tilltalades och grannens ytterdörr, varefter det 

studsat mot grannens golv och slutligen träffat ett vitrinskåp i köket. Vid tillfället befann sig 

en kvinna vid köksbordet och det vitrinskåp som skottet träffat var placerat snett bakom 

henne.  

Av utredningen framkom att den tilltalade vid gärningstillfället lidit av en allvarlig psykisk 

störning som yttrade sig genom vanföreställningar. Han upplevde att gården utanför hans 

bostad var belägrat av ett gäng som ville skjuta honom och han åberopade att han befunnit sig 

i en s.k. putativ nödvärnssituation. I anslutning till brottet hade den tilltalade brukat 

amfetamin och hasch, och han uppgav att han inte ätit eller sovit ordentligt på tre dygn. HovR 

fann att den tilltalades psykiska tillstånd vid gärningarna direkt orsakats av narkotikaintaget. 

Den tilltalade hade själv uppgett att han hade en missbrukshistorik men att han inte använt 

vare sig alkohol eller narkotika på många år. Under den tid han missbrukat amfetamin hade 

det hänt att han befunnit sig i tillstånd med vanföreställningar och paranoida tankar.  I och 
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med detta fann HovR att den tilltalade måste ha haft anledning att räkna med sin psykiska 

reaktion vid användande av narkotika, även om han inte brukat det under en längre tid. Den 

tilltalade dömdes därmed till 9 månaders fängelse. 

5.3.3 Göta hovrätts dom 2014-03-12 i mål nr. B 1438-13  

En man stod åtalad för bl.a. misshandel, olaga frihetsberövande och sexuellt ofredande, för att 

ha hållit en kvinnlig bekant inlåst mot sin vilja. Den tilltalade ansågs ha begått gärningarna 

under påverkan av en allvarlig psykisk störning som orsakats av narkotikabruk. TR slog fast 

att mannen vid tidpunkten överdoserat narkotikaklassade läkemedel och att han på grund av 

sitt aktuella missbruk inte sovit på flera nätter. Detta ansågs ha förstärkt drogernas påverkan 

och orsakat hans psykiska störning.  

Av utredningen framkom att den tilltalade haft en liknande avvikande reaktion något år 

tidigare, då han hållit samma kvinna fången i en lägenhet. I och med detta ansågs mannen ha 

haft ”anledning att räkna med att överdosering av droger kunde leda till ett sådant beteende 

som han gjort sig skyldig till vid det åtalade tillfället.”
79

 Hans allvarliga psykiska störning var 

därför att anse som självförvållad och mannen dömdes till 2 års fängelse. 

6. Analys 

6.1 Oaktsamhetskravet vid självförvållat rus  

För att en allvarlig psykisk störning ska anses vara självförvållad krävs att gärningsmannens 

tillstånd uppkommit åtminstone av oaktsamhet. Detta kräver i sin tur att det föreligger både 

gärningsculpa och personlig culpa i förhållande till tillståndets uppkomst.
80

 Som nämnts 

tidigare tar gärningsculpa sikte på själva gärningen och huruvida denna är otillåten, medan 

den personliga culpan utgör ett skuldrekvisit.
81

 Det kan vara svårt att särskilja vilken form av 

culpa som är aktuell i en viss situation, särskilt då det normalt finns kausala samband mellan 

begreppen. I allmänhet kan dock sägas att om ett aktsamt beteende skulle leda till att skada 

undviks är det fråga om gärningsculpa, medan det rör sig om personlig culpa ifall ett aktsamt 

beteende skulle leda till insikt om ett händelseförlopp.
82

 Eftersom det vid självförvållat rus är 
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fråga om ett tillstånd som gärningsmannen försätter sig i, blir det svårt att göra denna 

distinktion. Ett aktsamt beteende skulle nämligen medföra dels att skada undveks, genom att 

gärningsmannen inte begår de efterföljande otillåtna gärningarna, och dels att 

gärningsmannen hade insikt om händelseförloppet. Det går därför att argumentera för att det i 

dessa fall behöver göras en bedömning avseende både gärningsculpa och personlig culpa i 

förhållande till tillståndets uppkomst. Detta kan liknas vid den prövning som vanligen görs 

gällande straffansvaret, dvs. om det finns en brottsbeskrivning som täcks av oaktsamhet i 

enlighet med täckningsprincipen. Jag kommer därför i det nedanstående att analysera 

tillståndets uppkomst utifrån båda culapbegreppen. 

6.1.1 Gärningsculpa 

För att kravet på gärningsculpa ska vara uppfyllt krävs för det första att gärningsmannen haft 

kontroll över gärningen. Detta innebär att ruset måste ha sin grund i ett frivilligt handlande. 

Gärningsmannen ska således ha varit medveten om vad han gör, t.ex. att han dricker alkohol, 

brukar narkotika eller avbryter föreskriven medicinering. Han behöver däremot inte i detta 

läge förstå vad hans handlande kan få för konsekvenser. I de fall gärningsmannens rus inte 

kan anses ha sin grund i ett frivilligt handlande beaktas detta redan vid skuldprövningen. Det 

aktualiseras därmed sällan i mål där 30 kap. 6 § BrB blir tillämplig, och kommer inte att 

beröras närmare. 

Vidare krävs att gärningen innefattat ett otillåtet risktagande. Detta förutsätter att 

gärningsmannen själv förstår att hans konsumtion av rusmedlet i fråga är förknippad med en 

sådan risk att det föreligger starka skäl att avstå från konsumtionen. Så är fallet om 

gärningsmannen tidigare reagerat avvikande på rusmedlet. Han måste då anses känna till och 

räkna med risken att det händer igen, varför det utgör ett otillåtet risktagande om han 

använder rusmedlet på nytt. Har han däremot aldrig reagerat avvikande på rusmedlet finns det 

normalt sett ingen anledning för honom att räkna med en sådan reaktion.  

Huruvida ett risktagande anses vara tillåtet eller inte beror på omständigheterna i det särskilda 

fallet, men även hur oönskade följder som risken innebär. På så sätt utgör även en liten risk 

för att någon skulle dö eller skadas allvarligt, ett gott skäl att avstå från gärningen. Om man 

kopplar detta till bedömningen vid självförvållat rus vore det rimligt att anta att någon som 

tidigare haft en väldigt allvarlig reaktion på ett rusmedel anses ha goda skäl att undvika 
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rusmedlet framöver, även i mindre mängder. Någon som endast haft en lätt avvikande 

reaktion borde följaktligen bedömas lindrigare. 

Slutligen krävs att gärningsmannens agerande orsakat händelseförloppet på ett relevant sätt. 

Detta är fallet om någon av de risker som föranledde att gärningen var att betrakta som ett 

otillåtet risktagande förverkligas. Har gärningsmannen således vid ett tidigare tillfälle reagerat 

avvikande och t.ex. blivit väldigt våldsam, är kravet på gärningsculpa uppfyllt om han vid ett 

senare tillfälle brukar rusmedlet igen och blir våldsam. Den risk han hade kunnat räkna med 

och som innebar att hans agerande innefattade ett otillåtet risktagande, dvs. att bruka 

rusmedlet och bli våldsam, har då förverkligats. 

6.1.2 Personlig culpa 

Den personliga culpan kan, som tidigare nämnts, delas in i medveten och omedveten 

oaktsamhet. Den som är medvetet oaktsam har misstänkt att något skulle kunna inträffa till 

följd av hans agerande, men tar ändå risken i tron om att den inte kommer att förverkligas. 

Den omedvetna oaktsamheten utmärks i sin tur av att gärningsmannen inte misstänkt att något 

skulle kunna inträffa, men att han borde ha förstått det om han varit mer vaksam. Vid 

prövningen huruvida omedveten oaktsamhet föreligger undersöker man dels vad den 

önskvärda aktsamheten hade varit i den aktuella situationen, dels om detta kunde krävas av 

gärningsmannen i det enskilda fallet. 

Kravet på oaktsamhet vid självförvållat rus har i förarbetena preciserats som att 

gärningsmannen måste haft anledning att räkna med sin avvikande reaktion,
83

 vilket mot-

svarar förutsättningarna för medveten oaktsamhet. Detta är även förenligt med utfallet i praxis 

och det kan därför konstateras att om det föreligger medveten oaktsamhet ska tillståndet 

bedömas vara självförvållat.
84

 Huruvida omedveten oaktsamhet skulle kunna föranleda ansvar 

i dessa fall är inte lika klart. 

En situation där omedveten oaktsamhet kan aktualiseras är då gärningsmannens tillstånd 

orsakats av att han avbrutit en läkarordinerad medicinering. Detta var fallet i RH 2009:14. 

Den tilltalade, som led av en bipolär affektiv sjukdom, hade begått ett antal brott efter att ha 

avbrutit sin medicinering. Mannen hade behandlats för sjukdomen under många år och hade 

även tidigare slarvat med sin medicinering, varefter han hamnat i en hypoman episod. Det 
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framstod därför som uppenbart att han visste om riskerna med att avbryta sin medicinering. 

Frågan var dock om han verkligen kunde inse den risken i det psykiska tillstånd han befann 

sig i vid beslutstillfället. HovR konstaterade att det inte kunde krävas att den tilltalade i den 

uppkomna situationen skulle ha insett denna risk. Eftersom mannens beslut att avbryta sin 

medicinering således hade påverkats av hans sjukdomssyndrom i sig, var mannens tillstånd 

inte att anse som självförvållat.  

I min studie har jag bara hittat ett avgörande där domstolen har funnit att omedveten 

oaktsamhet varit tillräckligt för ansvar. I ett hovrättsavgörande
85

 har HovR bedömt att den 

tilltalades tillstånd var att anse som självförvållat, trots att han inte tidigare reagerat avvikande 

på rusmedlet. HovR konstaterade att någon som olovligen brukade narkotika regelmässigt 

borde ha haft anledning att anta att det förelåg en risk för personlighetsförändring av det slag 

som konstituerar en allvarlig psykisk störning. Med andra ord, gärningsmannen var inte 

medveten om den risk han företog, men han borde ha varit det. Eftersom detta avgörande kom 

innan 2008 års lagändring är det tveksamt ifall en domstol skulle komma till samma slutsats 

idag. Det framstår inte som förenligt med det oaktsamhetskrav som uppställs i förarbetena att 

på detta sätt presumera oaktsamhet vid olovligt bruk av narkotika. Det kan även ifrågasättas 

om det är förenligt med de grundläggande straffrättsliga principerna att på detta sätt hålla en 

person straffrättsligt ansvarig för en reaktion denne inte hade kunnat förutse eller rå över.
86

 

6.2 Omständigheter relevanta för bedömningen om oaktsamhet förelegat 

6.2.1 Beteende under tidigare avvikande reaktioner 

En förutsättning för att gärningsmannen ska anses ha varit oaktsam och själv vållat sitt 

tillstånd är, som sagt, att han haft anledning att räkna med sin avvikande reaktion. Detta 

preciseras i förarbetena som att gärningsmannen i normalfallet ska ha haft en liknande 

avvikande reaktion tidigare.
87

 Vad som inryms under begreppet ”liknande reaktion” är dock 

inte fastställt och en viktig fråga blir således vad som föranleder att en tidigare reaktion anses 

som tillräckligt avvikande för att oaktsamhet ska föreligga. Med andra ord, hur allvarlig måste 

den första reaktionen ha varit?  
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I de flesta av de rättsfall som finns på området har gärningsmannen i princip uppvisat samma 

avvikande beteende tidigare. Så var exempelvis fallet i det ovannämnda hovrättsavgörandet
88

 

där den tilltalade hållit en kvinnlig bekant i en lägenhet mot sin vilja, vilket han även gjort 

under en tidigare psykos.
89

 I dessa fall blir bedömningen relativt enkel – gärningsmannen 

hade anledning att räkna med just denna reaktion och hans beteende måste därför anses vara 

oaktsamt. Desto svårare blir bedömningen ifall en persons avvikande beteende skiljer sig åt 

mellan gärningstillfället och det tidigare tillfället. Frågan blir då var gränsen för vad som 

utgör en ”liknande reaktion” anses gå.  

I NJA 1995 s. 48 kan gärningsmannens tidigare beteende anses rymma under begreppet 

liknande reaktion, trots att det var fråga om klart olika handlingar.
90

 Gärningsmannens 

tidigare avvikande reaktioner under ruspåverkan innefattade främst misshandel
91

, medan han 

stod åtalad för mycket grövre brottslighet, sju mord och tre mordförsök. En slutsats som kan 

dras av detta är att det kan antas föreligga en sorts tröskel avseende gärningsmannens tidigare 

avvikande reaktion. Har gärningsmannen, som i detta fall, uppvisat ett väldigt våldsamt 

beteende under ruspåverkan finns anledning att bedöma en efterföljande reaktion som är av 

samma svårhetsgrad eller högre, som en reaktion som gärningsmannen hade kunna vänta sig.  

Det vore även rimligt att anta att liknande brottslighet i allmänhet borde rymmas inom 

begreppet liknande reaktion.
92

 På så sätt har brottets svårhetsgrad inte avgörande betydelse, så 

länge den tidigare reaktionen innefattat en liknande brottslig gärning. Detta skulle medföra att 

en efterföljande reaktion som är av samma typ men av lindrigare art än den tidigare (t.ex. 

misshandel av normalgraden kontra grov misshandel), skulle anses utgöra en liknande 

reaktion. 

Åtminstone två situationer till kan bli aktuella vid bedömningen av vad som utgör en liknande 

reaktion. Dessa har dock inte varit uppe till bedömning i praxis ännu, varför rättsläget får 

anses vara oklart. Det avser dels situationen där gärningsmannen tidigare uppvisat ett 
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avvikande beteende som är av betydligt lindrigare art än den vid gärningstillfället (t.ex. att 

han tidigare blivit arg och knuffat någon på krogen och vid ett senare tillfälle begår grov 

misshandel), dels situationen där gärningsmannen uppvisar olika avvikande beteenden under 

ruspåverkan (t.ex. att han vid ett tillfälle drabbas av vanföreställningar och vid ett senare 

tillfälle blir väldigt våldsam). I dessa fall har gärningsmannen visserligen haft anledning att 

räkna med en avvikande reaktion, men inte just den som uppstår.  

I dessa situationer är det således tveksamt om oaktsamhet kan anses föreligga. Att berusa sig 

trots vetskapen om att man tidigare reagerat avvikande utgör visserligen ett otillåtet 

risktagande, men det faktum att en annan risk än den gärningsmannen hade kunnat förutse 

förverkligas borde innebära att han inte anses ha orsakat händelseförloppet på ett relevant sätt. 

För att detta ska vara fallet krävs nämligen i regel att det är just någon av de risker som 

gärningsmannen hade kunnat räkna med som realiseras. 

6.2.2 Valet av rusmedel 

I praxis är det vanligen samma typ av rusmedel som orsakat en avvikande reaktion hos 

gärningsmannen vid gärningstillfället respektive vid ett tidigare tillfälle.
93

 Gärningsmannen 

har således haft anledning att räkna med sin avvikande reaktion på rusmedlet ifråga, och även 

haft goda skäl att undvika detsamma. Det har däremot inte prövats hur en skillnad i valet av 

rusmedel skulle påverka bedömningen huruvida gärningsmannen haft anledning att räkna med 

sin reaktion. Man kan därför undra hur bedömningen skulle bli ifall gärningsmannen vid 

gärningstillfället var berusad av alkohol och tidigare endast reagerat avvikande vid 

narkotikabruk, och vice versa.  

Ett rimligt antagande är att en person som tidigare reagerat avvikande på alkohol skulle anses 

ha anledning att räkna med en avvikande reaktion även vid narkotikabruk, eftersom denna typ 

av rusmedel vanligen anses ha en starkare effekt. Däremot är det svårt att dra någon generell 

slutsats avseende detta då dess effekter skiljer sig åt. Det framstår dock som osannolikt att den 

omvända situationen skulle kunna förutses av gärningsmannen.  

I ett hovrättsfall
94

 har den tilltalades tillstånd bedömts vara självförvållat trots avsaknaden av 

tidigare avvikande reaktioner. Där grundades beslutet istället på att gärningsmannen olovligen 

brukat narkotika regelmässigt och därför borde ha haft anledning att räkna med att han kunde 
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drabbas av ett personlighetsförändrande tillstånd. Av skäl som tagits upp tidigare
95

 är det 

osäkert ifall en domstol skulle komma till samma slutsats idag, men det kan ändå ge viss 

ledning gällande samhällets syn på narkotikabruk. Avgörandet kan nämligen tolkas som att 

det inte är gärningsmannens oaktsamhet i förhållande till sitt tillstånd som domstolen finner 

klandervärt, utan snarare det faktum att han använt narkotika och begått brott. På så vis liknar 

resonemanget det som togs upp i samband med införandet av 1 kap. 2 § BrB andra stycket, 

om att gärningsmannen skulle få ta konsekvenserna av det händelseförlopp han själv 

framkallat genom att berusa sig.
96

     

6.2.3 Prövningen avseende gärningsmannens tidigare avvikande reaktioner 

En intressant aspekt i sammanhanget är hur prövningen av den tilltalades tidigare reaktioner 

vid ruspåverkan går till. Av de rättsfall som behandlats ovan tyder det mesta på att 

bedömningen grundar sig på de uppgifter som framkommit under förhör med framförallt den 

tilltalade,
97

 men även i viss mån med målsägande och andra vittnen.
98

 Många gånger kan det 

vara svårt att hitta någon som kan vittna om den tilltalades tidigare beteende under 

ruspåverkan.
99

 I dessa fall finns det ingen annan källa att tillgå än den tilltalades egna 

uppgifter, men det kan ifrågasättas om detta verkligen är lämpligt. Detta medför att den 

tilltalade omöjligen kan förutse konsekvenserna av sin utsaga, samtidigt som den kan få 

långtgående konsekvenser för honom.
100

 

I RH 1999:139 är det däremot värt att uppmärksamma att domstolen, trots att flera i den 

tilltalades närhet vittnade om dennes aggressiva beteende vid alkoholpåverkan, ändå fann att 

den tilltalades beteende var personlighetsfrämmande och att han därför inte haft anledning att 

räkna med sin reaktion. Bevissvårigheterna med denna typ av uppgifter framstår därmed som 

bekymmersamma.  

6.3 Brottslighetens allvar 

Något som är värt att diskutera i sammanhanget är vilken, om någon, betydelse brottslighetens 

allvar har vid bedömningen huruvida ett tillstånd är självförvållat. Med andra ord, skulle det 
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krävas mindre för att bedöma ett tillstånd som föranlett ett väldigt grovt brott som 

självförvållat? 

Det finns rättsfall som tyder på att brottslighetens allvar har betydelse vid 

oaktsamhetsbedömningen enligt 30 kap. 6 § BrB, samtidigt som det finns rättsfall som tyder 

på motsatsen. Ett rättsfall där det går att spekulera i om inte brottslighetens allvar bidrog till 

domstolens slutsats är Göta hovrätts dom 2008-04-11 i mål nr. B 3111-07, i vilken HovR 

bedömde den tilltalades tillstånd som självförvållat trots avsaknaden av tidigare reaktioner.
101

 

En möjlig förklaring till hovrättens bedömning är att brottslighetens allvar hade betydelse, 

vilken bestod i att en man bröt sig in i en bostad och där hotade de boende med en yxa.  

Ett rättsfall som tvärtom tyder på att brottslighetens allvar inte påverkar 

oaktsamhetsbedömningen är NJA 2001 s. 899. Målet avsåg ett flertal grova brott, däribland 

grov misshandel och grov våldtäkt, men gärningsmannens tillstånd ansågs inte vara 

självförvållat eftersom han aldrig tidigare reagerat avvikande på alkoholkonsumtion. Det har 

ifrågasatts om utgången i målet skulle ha blivit annorlunda ifall det varit fråga om ännu grövre 

brottslighet (t.ex. mord),
102

 men utfallet tyder ändå på att det avgörande för oaktsamhets-

bedömningen är huruvida den tilltalade haft anledning att räkna med sin reaktion eller inte. 

I sammanhanget måste även NJA 1995 s. 48 tas upp. HD uttalade visserligen inte uttryckligen 

att gärningsmannens tillstånd var att anse som självförvållat,
103

 men det var samtidigt genom 

detta rättsfall som undantaget från det dåvarande fängelseförbudet avseende kortvariga 

rusutlösta psykoser infördes. Mycket talar för att brottslighetens allvar och omfattning spelade 

in i HD:s avgörande. Hade domstolen tillämpat det dåvarande fängelseförbudet i 30 kap. 6 § 

BrB enligt sin ordalydelse hade gärningsmannen inte kunnat dömas till någon 

frihetsberövande påföljd, vilket knappast kunde anses lämpligt med hänsyn till brottens 

svårhet.  

6.4 Självförvållat rus och dess förenlighet med allmänna straffrättsliga principer 

Man kan argumentera för att legalitets- och konformitetsprinciperna upprätthålls i och med 

kravet på att den tilltalade ska ha haft anledning att räkna med sin avvikande reaktion. Detta 

krav innebär nämligen att den tilltalade har möjlighet att rätta sig efter lagen (genom att inte 
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försätta sig i en sådan situation där han förlorar kontroll) och förutse konsekvenserna av hans 

agerande. Det är dock viktigt att denna begränsning inte utvidgas i alltför stor utsträckning. Så 

länge som den tilltalade har reagerat avvikande vid tidigare ruspåverkan har han haft 

anledning att vara försiktig och undvika en liknande situation. Försätter han sig ändå i en 

sådan situation är det just sin oaktsamhet som den tilltalade klandras för. Detta kan även anses 

förenligt med skuldprincipen. 

Däremot är det riskabelt att dra generella slutsatser om vad folk i allmänhet borde kunna anta 

i en viss situation. Exempelvis att alla som olovligen brukar narkotika borde förstå den risk 

för en allvarlig psykisk störning som detta medför.
104

 Detta skulle innebära att undantaget 

utvidgas på ett sätt som gör det svårt för den enskilde att förutse konsekvenserna av sina 

handlingar. Vidare skulle det innebära att det inte längre är fråga om en renodlad 

oaktsamhetsbedömning. Istället skuldbeläggs omedveten oaktsamhet utan att någon hänsyn 

tas till individens personliga förmåga och kunskap. Det innebär därmed att den tilltalade inte 

längre klandras för sin oaktsamhet, utan för det faktum att han begått en viss gärning (i detta 

fall brukat narkotika).  

6.5 Avslutande reflektioner 

Mot bakgrund av det anförda kan konstateras att det sedan länge uppställts ett undantag vad 

avser påföljdsvalet för sådana brott som begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk 

störning. Det har yttrat sig på olika sätt genom åren, från en lagstadgad strafflindring till ett 

genom praxis uppställt undantag om vad som inryms i begreppet allvarlig psykisk störning, 

men dess behov framstår som tydligt. Det måste gå att särskilja sådana personer som på ett 

klandervärt sätt försatt sig i en situation de inte kan behärska, från sådana som råkat i en sådan 

situation utan namnvärd klander. Detta säkerställs genom att uppställa ett krav på att de som 

själv vållat sitt tillstånd inte ska särbehandlas vid påföljdsbestämningen. 

Genom att inrymma ett oaktsamhetskrav i bedömningen huruvida tillståndet var självförvållat, 

upprätthålls denna särskiljning samtidigt som rättsäkerheten för den enskilde bevaras. 

Avgörande är den tilltalades möjlighet att räkna med sin avvikande reaktion. Ingen ska 

således drabbas utan den föregående varning som en tidigare avvikande reaktion kan anses 

innebära. 
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Det oaktsamhetskrav som ställs motsvarar således bäst det som brukar beskrivas som 

medveten oaktsamhet och kännetecknas av den tilltalades möjlighet att inse risken med sitt 

agerande. I vissa fall, såsom vid rus som orsakats av en avbruten medicinering, finns 

anledning att även undersöka huruvida den tilltalade kan anses ha varit omedvetet oaktsam. 

Vid denna bedömning tas den tilltalades personliga förutsättningar i beaktande för att 

konstatera huruvida han borde ha varit medveten om den risk hans handlande innefattade. 

De omständigheter som är relevanta för bedömningen om ett rus varit självförvållat centreras 

även de till den tilltalades tidigare reaktioner. Således beaktas dels hur den tidigare reaktionen 

har uppkommit, dvs. vilken typ av rusmedel som orsakat reaktionen, dels hur reaktionen som 

sådan yttrat sig. Genom att på detta sätt jämföra den tilltalades tidigare reaktion med den som 

aktualiserats vid gärningstillfället, tillförsäkras att det är just sådant som den tilltalade haft 

anledning att räkna med som tillmäts betydelse. Detta är viktigt för att upprätthålla syftet med 

undantaget.  

Sammanfattningsvis kan sägas att undantaget för självförvållat rus i 30 kap. 6 § BrB på det 

stora hela är väl förenligt med de krav som uppställs genom de grundläggande straffrättsliga 

principerna, såsom konformitetsprincipen, skuldprincipen och legalitetsprincipen. Genom att 

undantaget begränsas till att avse vad den tilltalade haft anledning att räkna med, upprätthålls 

den enskildes möjlighet till förutsebarhet och att rätta sig efter lagen. Det kvarstår dock ett par 

frågetecken avseende hur vissa särskilda situationer ska bedömas. Detta beror till viss del på 

det vaga begreppet ”liknande reaktioner” som framhålls i förarbetena, men framförallt på 

avsaknaden av vägledning i form av rättspraxis. Det återstår således att se vad som kan 

komma att inrymmas i begreppet i framtiden.   
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