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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2018-03-05 och gäller
från höstterminen 2018 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
För antagning till kursen krävs 30 hp från termin 1 och 15 hp från termin 2 på juristprogrammet
(JALAW)

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- tillämpa juridisk metod och behärska rättskällelära på straffrättens område,
- förklara det straffrättsliga systemets samhälleliga syften och rättfärdigande samt centrala
straffrättsliga principer och deras funktion,
- tillämpa de gällande straffrättsbestämmelserna vad gäller straffansvar och påföljdsbestämning,
- kritiskt analysera domstolarnas rättspraxis samt identifiera de förekommande tillämpningsproblemen,
- redogöra självständigt och på ett adekvat sätt, både muntligt och skriftligt, för de centrala
straffrättsliga problemställningarna och
- beskriva och förklara den internationella rättens inflytande på svensk straffrätt.

Innehåll
Kursen syftar till att diskutera den svenska straffrättens centrala regler och principer samt den
straffrättsliga metoden. Det övergripande syftet är att tillhandahålla redskap för studenten att
genomföra en analys av olika straffrättsliga problemställningar i anslutning till fastställande av
straffrättsligt ansvar och påföljdsbestämning i svensk rätt. Kursen inleds med en diskussion om
straffrättens samhälleliga syften och hur straffrätten kan rättfärdigas, liksom principer för
kriminalisering. Ett viktigt inledande element är betydelsen av de straffansvarsbegränsningar som
följer av de grundläggande straffrättsliga principerna, i första hand legalitetsprincipen, skuldprincipen
och konformitetsprincipen.



Härefter analyseras brottsbegreppets tre huvudsakliga nivåer, det vill säga reglerna för otillåten
gärning (kausalitet, fara med mera), rättsstridighet (nödvärn, nöd, samtycke med mera) och personlig
skuld (psykiskt störda lagöverträdare, uppsåt, oaktsamhet, excess och straffrättsvillfarelse). Utöver
detta diskuteras reglerna om de osjälvständiga brottsformerna (försök, förberedelse, stämpling samt
medverkan till brott), preskription, konkurrens i straffrätt samt den svenska straffrättens tillämplighet i
tid och rum.

Vid sidan av straffrättens allmänna läror behandlar kursen även straffrättens speciella del, det vill säga
brottsbalkens och speciallagstiftningens centrala kriminaliseringar. Syftet är att diskutera centrala
kriminaliseringars struktur och uppbyggnad och deras relation till de allmänna lärorna.

Undervisningen innehåller vidare förklaring av påföljdsbestämningens egna regler och principer. Här
är syftet att studenten skall förstå påföljdsbestämningens struktur och kunna tillämpa reglerna om
straffmätning och påföljdsval i okomplicerade fall.

Undervisningsformer:

Undervisningen sker i form av föreläsningar och gruppundervisning. Föreläsningarnas syfte är att
tillhandahålla både fördjupning och bredd av straffrättsliga problemställningar. Avsikten är även att
föreläsningarna i mån av möjlighet hålls i anslutning till motsvarande seminarium.

Avsikten under gruppundervisningen, där studenterna är indelade i basgrupper, är att tillämpa de
allmänna lärorna på konkreta rättsfall.
Förberedelsefrågor som gruppen förväntas analysera tillsammans genomgås och diskuteras under
lärares ledning. Utgångspunkten är att samtliga studenter i respektive basgrupp deltar i arbetet med
uppgifterna. Avsikten är att övningsfallen blir mer komplexa under kursens gång och förutsätter efter
hand att ansvars- och påföljdslärornas regler och principer tillämpas i sin helhet.

Ett obligatoriskt kursmoment är författande av ett PM enligt anvisningar som lämnas av ansvarig
lärare.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom salstentamen och PM. PM ska författas individuellt och presenteras
muntligen.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm godkänd (BA),
Godkänd (B) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.
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