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Sammanfattning 

Den nuvarande svenska regleringen beträffande det straffrättsliga ansvaret för psykiskt störda 

lagöverträdare är i ett internationellt perspektiv unik. I svensk gällande rätt är psykiskt störda 

människor ansvariga för sina handlingar i den meningen att de inte frikänns utan kan dömas 

till påföljder. Det är 30:6 BrB som reglerar den straffrättsliga särbehandlingen, som har 

flyttats från ansvarsledet till påföljdsledet, genom ett fängelseförbud för allvarligt psykiskt 

störda gärningsmän. I vissa, inte alldeles ovanliga, fall kan gärningsmannen ha begått brottet 

under en kortvarig men allvarlig psykisk störning, här kallad ”kortvarig psykos”. När han då 

vid domstillfället har tillfrisknat och befinner sig i ett normalt psykiskt tillstånd uppstår 

problem. Domstolen ska med hjälp av läkarutlåtande (§7-intyg) eller utlåtande från 

socialstyrelsens rättsliga råd (RPU) avgöra huruvida en kortvarig psykos faktiskt förelåg och 

om gärningsmannen då ska vara fri från påföljd. Denna situation kompliceras ytterligare när 

gärningsmannen genom eget vållande har försatt sig i det sinnestillståndet. Denna typ av 

psykoser är vanligtvis rusutlösta. 

Studien undersöker gällande rätt med avsikten att utreda de psykiskt störda lagöverträdarnas 

straffansvar, med fokus på påföljdsfrågan i valet mellan fängelse och rättpsykiatrisk vård. 

Tonvikten ligger på de gärningsmän som lidit av en kortvarig psykos.  

Det framkommer att lagen ger ett alltför stort utrymme för tolkning när det handlar om 

huruvida gärningsmän med kortvariga psykoser ska gå fria från påföljd eller inte. Ett antal 

rättsfall refereras i syfte att på ett enkelt sätt illustrera problemet.  

Studien undersöker även om Psykansvarkommitténs betänkande framlagt en tillfredställande 

lösning på det nämnda problemet varefter en konklusion följer. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Ett återkommande inslag i tidningarnas nyhetsrapportering har i många år varit de till synes 

onödiga våldsbrotten utförda av psykiskt störda människor. Dessa har lämnat människor 

frågande, inför plötsligheten och brutaliteten men kanske framförallt inför det slumpmässiga i 

valet av offer. I slutändan, i efterspelet av kvällstidningarnas löpsedlar och TV 3:s 

panelprogram frågar man sig själv om våra gator längre ens är säkra att beträda. 

I ett exempel1 trodde sig en man vara jagad av troll och gick bärsärkargång på en 

tunnelbanestation där en person dödades och ett flertal misshandlades, domen blev 

rättspsykiatrisk vård. I ett annat exempel2 dömdes en gärningsman endast till skyddstillsyn 

efter att ha begått grov våldtäkt och grov misshandel. Han hade inget minne av det inträffade 

p.g.a. ett kortvarigt psykostillstånd. En liknande typ av kortvarigt psykostillstånd påverkade 

en annan man att begå mord, i detta fall blev domen livstids fängelse.3 

Exemplen och variationsrikedomen av grova brott begångna av psykiskt störda lagöverträdare 

är många. Detta gör att samhället många gånger häpnas och förundras över utgången i 

domarna. För närvarande pågår efterspelen av Psykansvarskommitténs betänkande Psykiskt 

störning, brott och ansvar (SOU 2002:3). I betänkandet föreslås en reformerad reglering av 

det straffrättsliga ansvaret för psykiskt störda lagöverträdare samt formerna för ingripanden 

mot dem. I skrivande stund har ännu ingen proposition aviserats. 

Denna studie författas av två personer som kände sig nyfikna på ämnet och ville få en inblick 

i varför dessa lagöverträdares påföljder ser så olika ut. Vi blev också inspirerade av en 

psykiatriker som framförde att ledande företrädare för rättpsykiatrin har vissa invändningar 

mot betänkandet från Psykansvarskommittén. Ur vår nyfikenhet och dessa kommentarer 

utvecklades en frågeställning som vi ansåg vara hanterbar och intressant. 

                                                                                                                                                         
 
1 Mål B 3886-03 Stockholms tingsrätt 

2 NJA 2001 s 899 

3 NJA 1995 s 48 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att utreda de psykiskt störda lagöverträdarnas straffansvar enligt 

gällande rätt med fokus på påföljdsfrågan (mellan fängelse och rättpsykiatrisk vård). Studien 

koncentrerar sig på de av dessa som lidit av en kortvarig men allvarlig psykisk störning, även 

kallad kortvarig psykos. Vidare analyseras Psykansvarskommitténs förslag till lagreform och 

vad denna förändring skulle innebära för lagöverträdare som handlat under en kortvarig 

psykos. Avslutningsvis anges egna förslag till hur lagstiftningen beträffande påföljd för den 

nämnda gruppen av psykiskt störda lagöverträdare bör reformeras och förbättras. 

1.3 Avgränsning 

Hur mycket bakgrundsinformation är det önskvärt att ta upp? Hur mycket av de allmänna 

reglerna angående straffrättsligt ansvar bör redovisas? Studien handlar om en specifik fråga 

inom det straffrättsliga området och det hade varit önskvärt att i så stor utsträckning som 

möjligt utelämna de allmänna principerna och enbart behandla den specifika fråga vi valt att 

skriva om. Dessvärre är inte denna avgränsning möjlig eftersom ämnet måste sättas i sitt 

sammanhang. Ämnet psykiskt störda lagöverträdare går heller inte att behandla utan att vissa 

tvärvetenskapliga aspekter kommer ifråga, d.v.s. medicinsk terminologi, men detta kommer vi 

att endast kortfattat kommentera där vi anser det nödvändigt. 

Många avgränsningar har emellertid gjorts, mestadels p.g.a. den begränsade tid som 

uppsatsskribenten har, men även som en naturlig följd av ämnesvalet. 

De långvariga allvarliga psykiska störningarna berörs inte på djupare nivå. Det är heller inte 

aktuellt att utreda de brott som inte överstiger bötesnivå i straffvärde4 och de brott som begås 

av omyndiga personer exkluderas likaså. 

Studien behandlar endast svensk rätt. Den innehåller inte någon heltäckande analys av 

Psykansvarskommitténs förslag utan det berörs endast i valda delar. 

 

                                                                                                                                                         
 
4 Straffvärde definieras enligt BrB 29:1 st.2 ”... den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad 
den tilltalade insett eller borde insett om detta samt de avsikter eller motiv som han haft.” 
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1.4 Metod och material 

Den metod som använts i studien är den sedvanliga juridiska, d.v.s. att genom studier av 

lagtext, förarbeten, praxis och doktrin redogöra för gällande rätt rörande psykiskt störda 

lagöverträdare. Det görs även en kortare hänvisning till en intervju med en psykiatriker. 

Studien är kvalitativ, vilket är mer passande med tanke på ämnet och omständigheterna i 

övrigt. 

Relevant författningstext samt tillhörande förarbeten har använts, likaså praxis rörande brott 

begångna av psykiskt störda lagöverträdare. Även en studie av tillgänglig doktrin rörande 

psykisk störning och straffansvar har gjorts. Slutligen har reformförslagen, som för 

närvarande ligger under beredning i Justitieutskottet, studerats med tonvikt på den nämnda 

problemformuleringen. 

1.5 Disposition 

Studiens teoretiska del består av kapitlen 2-4, varefter följer ett avslutande kapitel med analys, 

slutsatser och förslag. Studien inleds med en omfattande deskriptiv del. I början av studien 

avhandlas de centrala begreppen ”allvarlig psykisk störning” samt ”kortvariga psykoser”. I 

anslutning till det redogörs för tre rättsfall. Därefter följer en kortfattad tillbakablick över dels 

den historiska utvecklingen av synen på psykiskt störda brottslingar, dels den svenska 

lagstiftningens utveckling med början i 1864 års strafflag fram till år 1992 då den nuvarande 

lagen infördes genom en omfattande reform. I anslutning till detta behandlas också själva 

brottsbegreppet samt de grundläggande straffrättsprinciperna. I avsnittet gällande rätt 

utvecklas mer kring de psykiskt störda lagöverträdarnas straffansvar samt mer konkret de 

kring berörda lagrummen. Sista delen av teorin behandlar Psykansvarskommitténs förslag. 

Slutligen görs en analys av teorin och reformförslag, och egna åsikter framläggs. 
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2 Om ämnet 

För att förstå den kommande diskussionen är det viktigt att veta vad begreppet allvarlig 

psykisk störning innebär. Därför redogörs i detta kapitel för begreppet så som det tolkas i 

gällande rätt. Vidare redogörs för tre intressanta rättsfall där gärningsmännens psykiska 

tillstånd var av liknande karaktär, men där påföljderna skiljde sig anmärkningsvärt åt. 

2.1 Begreppet allvarlig psykisk störning 

Begreppet allvarlig psykisk störning används numera, med samma innebörd, i både 

Brottsbalken (BrB)5, lagen om rättspsykiatrisk tvångsvård (LRV)6 samt  lagen om psykiatrisk 

tvångsvård (LPT)7. Det innebär att begreppet ”allvarlig psykisk störning”, som används i BrB 

30:6 och BrB 31:3, har samma innebörd som när den används i LPT och i LRV.8 

I BrB 30:69, som är allmänt känd som fängelseförbudsparagrafen, stadgas en särbehandling 

som tillämpas på lagöverträdare vilka begått brott under påverkan av en allvarlig psykisk 

störning. Denna paragraf är den i särklass viktigaste rörande den svenska påföljdsrättsliga 

särregleringen av psykiskt störda lagöverträdare och dess essens är att den som begått ett brott 

under påverkan av en allvarlig psykisk störning inte får dömas till fängelse. Tankesättet har 

sitt ursprung i konformitetsprincipen, enligt vilken en person inte bör anses vara ansvarig för 

ett brott om hon inte hade förmåga att rätta sig efter lagen.10 Principen diskuteras mer 

ingående i kapitel 3.4. 

Att lagöverträdaren lider av en allvarlig psykisk störning är alltså en av de förutsättningar som 

krävs för att denne inte ska kunna ådömas vanlig straffpåföljd i form av fängelse. I stället kan 

lagöverträdaren ådömas rättpsykiatrisk vård. Fastställandet av att en allvarlig psykisk störning 

föreligger sker genom något av de två medicinska undersökningsalternativ som finns att 

                                                                                                                                                         
 
5 SFS 1962:700 
6 SFS 1991:1129 
7 SFS 1991:1128 
8 Prop. 1990/91:58, s. 453 
9 SFS 1991:1138 
10 Jareborg, Allmän Kriminalrätt 3:e tryckningen 2005 s. 303 
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tillgå. Domstolen kan antingen kräva att en rättspsykiatrisk undersökning (RPU)11, eller ett 

s.k. § 7-intyg12 som är en mindre omfattande undersökning, utförs. Tidigare kallades dessa 

undersökningsformer till vardags för ”stor” respektive ”liten” sinnesundersökning. 

Bedömningen inhämtas på begäran av den domstol som behandlar målet. Dessa 

undersökningsalternativ beskrivs mer ingående i kapitel 3.4 ff. Det bör understrykas att det är 

domstolens sak att slutligen avgöra om den tilltalade faktiskt lider av en i juridisk mening 

allvarlig psykisk störning, detta genom att bedöma resultatet från den medicinska 

undersökningen och eventuellt andra yttranden.13 Även om undersökningen i sig är en 

medicinsk prövning så är det alltså slutgiltigt en juridisk tolkningsfråga som åligger domaren i 

det aktuella målet. 

Vad själva begreppet ”allvarlig psykisk störning” innebär och hur det tolkas har förändrats 

genom tiderna. Även benämningen skilde sig från dagens, som har införts för att markera att 

den nya lagstiftningen bygger på en delvis ändrad syn på psykiatriska sjukdomar.14 I 

förarbetena sägs att avsikten med den förändrade begreppsbildningen bl.a. var att samordna 

den straffrättsliga lagstiftningen med den administrativa i såväl terminologiskt som sakligt 

medicinskt språkbruk. Det ansågs även viktigt att terminologin i lagstiftningen anpassades till 

modernt medicinskt språkbruk. Vad gäller de straffrättsliga definitionerna pekar 

departementschefen i lagförslaget på att ”allvarlig psykisk störning” har en något vidare 

innebörd än sinnessjukdom eller psykisk sjukdom. Samtidigt menar departementschefen att 

en del av de fall som i tidigare rättstillämpning omfattades av straffrättslig särbehandling, 

kommer inte i fortsättningen att falla in under begreppet ”allvarlig psykisk störning”.15 

Begreppsändringen i den administrativa tvångsvårdslagstiftningen motiverades i lagförslaget 

med att det är viktigt att ”slå vakt om en helhetssyn på patienten och att ta fasta på att 

psykiska störningar numera i regel anses kunna återföras på såväl biologiska som 

psykologiska och sociala faktorer, vilka ofta samspelar och förstärker varandra.” 16 

I det följande redogörs kortfattat för tolkningen av begreppet ”allvarlig psykisk störning” med 

fortsatt utgångspunkt i propositionen till 1991 års reform av BrB.17 Begreppet i sig är juridiskt 

                                                                                                                                                         
 
11 Lag (1991:1137) om rättpsykiatrisk undersökning 
12 Se 4§ 1st. LRPU samt 7§ lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål. 
13 Brun, Diesen & Olsson, Bevispraxis BEVIS 5, s. 285 
14 Lidberg, Svensk Rättpsykiatri s. 120, 2000 
15 Prop. 1990/91:58, Om psykiatrisk tvångsvård m.m. s. 6 
16 A. Prop., s. 85 
17 A. Prop., s. 86 
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men har ingen skarp gränsdragning. I propositionen sägs att till allvarlig psykisk störning bör 

i första hand räknas tillstånd av psykotisk karaktär, följaktligen tillstånd med störd 

realitetsvärdering och med symptom av typen vanföreställningar, hallucinationer och 

förvirring. Även en allvarlig hjärnskada kan resultera i en psykisk funktionsnedsättning av 

allvarlig art (demens) med störd realitetsvärdering och bristande förmåga till orientering i 

tillvaron. Utöver dessa tillstånd inberäknas under begreppet allvarlig psykisk störning även 

allvarliga depressioner med självmordstankar och de svårartade personlighetsstörningarna. 

Även olika typer av alkoholpsykoser (t.ex. delirium tremens, alkoholhallucinos och klara 

demenstillstånd) och psykoser som narkotikamissbrukare kan få bör inberäknas. Vidare 

framförs det i propositionen att psykiska funktionsnedsättningar som beror på åldrande kan 

vara så kraftiga att också de bör inkluderas i begreppet.18 

Prefixet ”allvarlig” framför psykisk störning bör tolkas enligt följande: 

”... bedömningen av om en psykisk störning är allvarlig måste ske utifrån både 
störningens art och dess grad.”19 

I den citerade propositionen ”Om psykiatrisk tvångsvård m.m.” utvecklas resonemanget 

ytterligare. Vissa typer av psykiska störningar klassificeras till gruppen ”allvarliga till såväl 

art som grad”, medan andra typer av psykiska störningar alltid anses vara allvarliga till sin art 

men inte till sin grad, t.ex. schizofreni, som ibland kan ha ett tämligen lindrigt förlopp. Åter 

andra psykiska störningar, såsom depressioner, är inte alltid av allvarlig art, utan här måste 

betydelsen av störningens grad bli mera omedelbart avgörande för bedömningen. Dessa olika 

skiftningar gör att en sammanvägning måste göras i varje särskilt fall av arten av störningen 

och de symtom och yttringar i övrigt som belyser graden av störningen. En annan variabel 

som iakttas är att den psykiska störningen är att anse som allvarlig så länge påtaglig risk finns 

för att de psykiska symptomen återkommer, om behandlingsinsatserna avslutas.20 

2.2 ”Man kan vara frisk och sjuk samma dag”21 – 
kortvariga psykoser 

                                                                                                                                                         
 
18 A. Prop., s. 86 
19 A. Prop., s. 87 
20 Prop. 1999/2000:44, Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, s. 61 
21 Ur en intervju med professor i psykiatri S Levander, http://www.sourze.se/default.asp?itemId=10435873 
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Varför och hur de kortvariga psykoserna uppkommer och vad de beror på är kanske mer en 

medicinsk fråga än en juridisk. Men de olika klassificeringarna kan ha en avgörande påverkan 

på påföljdsvalet, såsom i fallet Flink22 vilket berörs längre fram i studien. Av denna anledning 

beskrivs här, på ett grundläggande sätt, de olika bakomliggande orsakerna till kortvariga 

psykoser. Ur ett påföljdsperspektiv, d.v.s. för att fängelseförbudet skall bli aktuellt, måste den 

kortvariga psykosen vara jämställd med en allvarlig psykisk störning. Fortsättningsvis avses 

just detta med begreppet ”kortvarig psykos”. Det bör även noteras att i viss doktrin uttrycket 

”tillfällig sinnesförvirring” används med samma innebörd som ”kortvarig psykos”. 

I en intervju med en överläkare på en rättpsykiatrisk klinik framkom att det går att göra en 

uppskattning av vilka de vanligaste orsakerna är till kortvariga psykoser, på basis av 

erfarenhet.23 Det finns organiska och icke organiska psykoser samt typen där organisk 

sjukdom inte kan uteslutas (drogrelaterade psykoser). Det är mycket vanligt med icke 

organiska psykoser som har uppkommit p.g.a. missbruk av narkotika eller konsumtion av 

alkohol. Dessa är dock inte helt avskilda från den andra gruppen psykoser, då det många 

gånger inte går att utesluta att de är av organisk natur. De organiska psykoserna kan bero på 

psykiska störningar, hormonstörningar eller sjukdomar i det centrala nervsystemet. Psykoser 

utlösta p.g.a. missbruk av narkotiska preparat kan vara rent reaktiva men de kan också bero på 

fysiska förändringar som har skett i kroppen p.g.a. missbruket. 

Denna uppställning av de vanligaste psykoserna är inte statistiskt verifierad, utan mera 

erfarenhetsbaserad. Den är heller inte komplett eftersom de psykotiska tillstånden är många 

fler än dem som nämns.24 Den inkluderas i informativt syfte, och för att visa att det kan finnas 

många olika orsaker till att en person hamnar i en kortvarig psykos. Ett fall som många kan 

relatera till berördes under samma intervju som nämndes tidigare. En kvinnlig docent fick, 

utan tidigare våldstendenser eller psykiska sjukdomar, psykoser med våldsinslag under vilka 

hon misshandlade sin make flertalet gånger. Hon blev intagen på LPT. Under utredning som 

gjordes av läkaren på LPT-vården visade det sig att hennes psykoser inte berodde på någon 

psykisk sjukdom utan på en överproduktiv sköldkörtel. 

Socialstyrelsen förklarar psykosbegreppet på följande sätt: 

                                                                                                                                                         
 
22 NJA 1995 s 48 
23 Intervju med överläkare B. Memarzadeh, Psykiatri Nordväst Karolinska sjukhuset, sektionen för rättpsykiatri.  
24 En mer utförlig lista över de olika klassificeringarna finns i Bilaga 1. 



 

 8

”En psykos är ett tillstånd då verklighetsuppfattningen förändras. Några exempel på 
vanliga symtom vid psykos är att höra röster, känna sig förföljd eller att tänka eller tala 
osammanhängande. Ett tillstånd med störd verklighetsuppfattning kommer sällan 
plötsligt. En psykos föregås ofta av en kortare eller längre period av allmänna tecken på 
psykiska problem. Det kan vara ångest, sömnsvårigheter, svårigheter med arbete eller 
studier, tendens att isolera sig från omgivningen eller andra tecken på psykiskt lidande. 
Den som drabbas av psykotisk sjukdom kan ha svårigheter att värdera sina egna 
upplevelser. Detta leder till ofullständig sjukdomsinsikt. Det finns flera psykiatriska 
sjukdomstillstånd som har inslag av psykotiska symtom. För vissa är orsaken känd och 
det kan då röra sig om psykoser i samband med organiska hjärnsjukdomar, drogmissbruk 
eller extrem stress.”25 

Vad gäller regleringen av brott begångna under kortvariga psykoser ger Justitierådet Håstad 

en intressant redogörelse i sin skiljaktiga mening i HD:s dom NJA 2001 s 122. 

”När 30 kap. 6 § ändrades år 1991, så att fängelseförbudet kom att täcka brott begånget 
under påverkan av allvarlig psykisk störning, innebar det att lagstöd för första gången 
gavs i brottsbalken för det fängelsehinder som, direkt eller indirekt, hela tiden varit avsett 
för den som utan eget vållande begått brott under påverkan av tillfällig men allvarlig 
psykisk störning. Problemet med stadgandet är i stället att ordalagen ger stöd för 
fängelsehinder också vid tillfällig men allvarlig psykisk störning som uppkommit genom 
eget vållande.” 

Håstads åsikt om ”problemet med stadgandet” är värd att diskuteras och vi kommer att 

kommentera den i vår analys längre fram. 

Något förenklat, stadgar gällande rätt att när en person på grund av sina störningar begår 

brottsliga handlingar, har domstolen tre alternativa möjligheter vid val av påföljd. Avgörande 

är om personen har begått brotten under påverkan av en allvarlig psykisk störning och om han 

i dag lider av en sådan störning. När detta är utrett kan rätten välja mellan ”tvånget” fängelse 

och ”tvånget” psykiatrisk vård.26 I de fall som behandlas i detta kapitel kan det tredje 

alternativet bli aktuellt, nämligen att utgången varken blir fängelse eller rättpsykiatrisk vård.  

Istället kan en friande dom ges, alternativt villkorlig dom eller skyddstillsyn med föreskrift 

om psykiatrisk observation27 eller böter. Dessa är fall där lagstiftaren inte har bidragit med 

någon vägledning om vad som är den adekvata och korrekta reaktionen. Vi måste således 

söka oss till praxis och prejudikat för fingervisningar men även där verkar det som att det 

råder både tvivel och meningsskiljaktigheter. 

                                                                                                                                                         
 
25 http://www.sos.se/FULLTEXT/110/2003-110-12/Sammanfattning.htm 
26 Enligt 30 kap. 6 § BrB får den som har begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning inte 
dömas till fängelse. En förutsättning för att rätten skall kunna bestämma påföljden till överlämnande till 
rättspsykiatrisk vård är, som framgår av 31 kap. 3 § samma balk, att gärningsmannen vid tidpunkten för domen 
lider av en sådan störning. 
27 NJA 2001s 899, HD:s Domslut. 
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För att inte missleda läsaren med olika abstrakta formuleringar exemplifieras nedan nämnda 

gråzon med tre rättsfall. 

2.2.1 NJA 1995 s 48 

I det uppmärksammade fallet, rörande Flink, NJA 1995 s 48, uppstod den problematik som vi 

benämnde ”gråzonen” här ovan. Flink begick sju mord och tre mordförsök under ett tillfälligt 

psykosartat tillstånd utlöst av alkohol. Tillståndet var endast tillfälligt och vid domstillfället 

förelåg ingen allvarlig psykisk störning. Till följd därav var problemet ett faktum. 

Socialstyrelsens rättsliga råd menade att Flink hade begått brotten under påverkan av en 

allvarlig psykisk störning, men de tillfrågade experterna intog olika ståndpunkter. HD fann att 

tillfälliga tillstånd av psykotisk karaktär, utlösta av alkoholberusning, inte är att anse som en 

allvarlig psykisk störning vid tillämpning av fängelseförbudet. Flink kunde följaktligen dömas 

till livstids fängelse. Domen kunde alltså mycket väl ha slutat med en villkorlig dom eller 

skyddstillsyn men domstolen tolkade lagen på ett nytt sätt. I HD:s domskäl kan två centrala 

delar urskiljas. HD förde en diskussion kring tolkningen av rättsläget där HD menade att 

Flink, enligt äldre rätt, hade kunnat dömas till fängelse. Sedan diskuterade HD definitionen av 

tillfälliga psykoser, där HD ansåg att Flink var allvarligt störd enligt LPT, men inte enligt 

BrB. Enligt Jareborg är utgången i fallet Flink enbart begriplig om HD ansåg att Flinks 

rusutlösta psykotiska tillstånd var självförvållat. HD uttalade sig emellertid inte härom.28 

Anmärkningsvärt är att det i HD:s resonemang framfördes att om Flink vid gärningstillfället 

men innan de rättstridiga handlingarna hade utförts kommit i kontakt med psykiatrin skulle 

han ha blivit tvångsintagen enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Trots detta dömde HD 

som de gjorde. Utgången av målet är förståelig med tanke på resonemanget som fördes här 

ovan. Man ska dock inte kunna hålla någon ansvarig som inte haft möjlighet att rätta sig efter 

lagen, och fängelse är en så pass ingripande påföljd att det i vart fall inte ska gå att döma 

någon till detta straff som inte kan anses ansvarig för handlingen. Att fängelseförbudet inte 

blev tillämpligt strider därför principiellt mot denna för straffrätten grundläggande 

konformitetsprincip, vilken berörs utförligare i kapitel 3.4. 

2.2.2 NJA 2001 s 899 

                                                                                                                                                         
 
28 Jareborg: Allmän kriminalrätt, s. 360 
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I ett annat uppmärksammat fall, NJA 2001 s 899, har fängelseförbudet i 30:6 BrB ansetts 

omfatta ett icke självförvållat tillfälligt psykotiskt tillstånd, utlöst av alkoholberusning. HD 

har i fallet ytterligare utvecklat frågan hur tillfälligt psykiskt störda skall behandlas i 

straffrättsligt hänseende. I förevarande fall hade den tilltalade (K.N.), i likhet med Flink, gjort 

sig skyldig till brottslighet med ett högt straffvärde under påverkan av en snabbt övergående 

allvarlig psykisk störning, d.v.s. under påverkan av en kortvarig psykos. En viktig skillnad 

jämfört med 1995 års fall var emellertid att K.N. inte ansågs ha orsakat sitt psykotiska 

tillstånd genom eget vållande. HD slog fast att fängelseförbudet är tillämpligt vid kortvariga 

förvirringstillstånd, dock under förutsättning att den allvarliga psykiska störningen inte har 

uppkommit genom eget vållande. Om gärningsmannen däremot av erfarenhet borde ha räknat 

med att han skulle komma att hamna i en kortvarig psykos där han kan anses lida av en 

allvarlig psykisk störning, föreligger alltså inget hinder mot att döma till fängelse. Detta 

överensstämde väl med Flink-domen. 

2.2.3 RH 2001:38 

RH 2001:38 har likheter med båda de ovan refererade fallen. En tidigare ostraffad man (K.J) 

dömdes för försök till dråp. Gärningarna riktades mot två polismän som hade ingripit för att 

hindra denne från att begå självmord genom att kasta sig ut från en byggnadsställning. I ett 

rättspsykiatriskt utlåtande hade intygats att K.J., som under en firmafest i Stockholm hade 

druckit en hel del starköl och whisky, ansågs ha begått brotten under påverkan av ett 

kortvarigt psykotiskt tillstånd utlöst av rus, s.k. patologiskt rus jämställt med en allvarlig 

psykisk störning. Under domstillfället ansågs han dock inte lida av någon sådan störning. 

Svea hovrätt förklarade K.J. vara fri från påföljd enligt fängelseförbudet samt skyldig att utge 

skadestånd till var och en av polismännen. Tolkningen i det här fallet är att rätten inte ansåg 

att K.J. borde ha kunnat förutse den aggressiva följden av sin alkoholkonsumtion. 

Eftersom rättsfallet inte gick till högsta instans (HD) kan man inte dra alltför stora slutsatser 

av domen. Det är likväl mycket intressant att se den vikt domstolar lägger på att utröna om 

den tilltalade hade möjlighet att förutse, t.ex. genom tidigare erfarenhet, sina reaktioner på 

t.ex. alkoholkonsumtion. Utifrån dessa refererade fall kan dras slutsatsen att gällande rätt 

anser det korrekt att straffa en person för att han inte har låtit bli att berusa sig då han borde ha 

känt till sin möjliga aggressiva reaktion på alkohol. Det är till stor del detta som avgör om 

påföljden blir fängelse eller rättpsykiatrisk vård. 
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3 Historisk tillbakablick 

I detta kapitel ges en kortfattad tillbakablick över dels den historiska utvecklingen av synen 

på psykiskt störda brottslingar, dels den svenska lagstiftningens utveckling med början i 1864 

års strafflag. Den ideologiska tillbakablicken tar sin början i den klassiska straffrätten som 

växte fram på kontinenten efter den franska revolutionen och kom att få stort inflytande också 

i Sverige. Slutligen följer en genomgång av de straffrättsprinciper som ligger till grund för 

dagens lagstiftning samt kort om brottsbegreppet som sådant. 

3.1 Straffrättsteorierna 

3.1.1 Den klassiska straffrätten 

I den klassiska straffrätten som växte fram efter den franska revolutionen betonades allas 

likhet inför lagen. Detta tog sitt uttryck i att det i Frankrikes strafflag från 1791 bestämdes att 

en domstol endast kunde döma till ett visst, i lagen angivet, straff. Dessa idéer spreds vidare 

ut i Europa och kom att få stort inflytande också i Sverige och ligga till grund för 1864 års 

strafflag.29 

Följande tidsandan var den fria viljan hos människan grunden i den nya straffrättsliga 

inriktningen; människan ansågs kunna välja mellan att följa eller inte följa lagen. Ett brott 

måste således sonas genom straff. Även allmänpreventiva skäl spelade en stor roll i tänkandet 

kring lagen. Däremot var psykiskt störda undantagna från allt straffrättsligt ansvar. 

Enligt 1864 års strafflag skulle lika brott leda till lika straff, men rörande vissa grupper 

stadgades i 5 kap 4 § följande: ”Gerning, som begås av den, som är afwita, eller hwilken 

förståndets bruk, genom sjukdom eller ålderdomssvaghet, är beröfwadt, ware strafflös.”. 

Dessa kallades ”otillräkneliga” och skulle enligt 5 kap 5 § vara straffria och överlämnas till 

psykiatrisk vård.30 

                                                                                                                                                         
 
29 SOU 2002:3, s. 164 
30 Lidberg, Svensk rättspsykiatri, s. 23 
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Tankar rörande individens ansvarsförmåga kom alltså i och med den nya lagen att få stor 

betydelse. Det gjordes stor skillnad mellan tillräkneliga brottslingar och otillräkneliga 

brottslingar, och de senare ansågs sakna ansvarsförmåga. De psykiskt störda ansågs vanligen 

otillräkneliga och kunde därför inte dömas till ansvar överhuvudtaget.31 

De straffrättsliga principer som kan sägas ligga bakom 1864 års strafflag är de bärande 

principerna från den klassiska skolan. Dessa är ekvivalensprincipen som anger att lika fall ska 

behandlas lika, proportionalitetsprincipen som innebar att straffet ska stå i proportion till 

brottet och slutligen skuldprincipen enligt vilken straff endast kan utdömas om 

gärningsmannen kan anses ansvarig för sina handlingar.32 

3.1.2 Den sociala skolan 

Under slutet av 1800-talet skedde en stor utveckling inom psykiatrin och psykologin 

framträdde som självständig vetenskap. Detta ökade läkarnas inflytande över bedömningen av 

brottslingarnas sinnestillstånd, och genom vetenskapliga metoder ifrågasattes många av de 

moralfilosofiska föreställningarna om ansvar och tillräknelighet. Detta fick som följd att den 

straffrättsliga lagstiftningen i allt mindre grad kom att överensstämma med den nya 

vetenskapsdisciplinen, något som gav upphov till problem för de särskilt inrättade 

sinnessjukhus som skulle ta hand om de straffriförklarade brottslingarna.33 

Den tyske professorn Franz von Litszt utvecklade en så kallad social straffrättsuppfattning 

och förkastade vedergällning som påföljd. Den sociala skolan menade att brottslighet skulle 

bekämpas som ett socialt fenomen. Här skilde man på tre olika slag av brottslingar. 

• De påverkbara som kunde förbättras. Dessa skulle få långa fängelsestraff för att 

möjliggöra uppfostran. 

• Tillfällighetsförbrytarna. Dessa behövde avskräckning och skulle därför dömas hårt 

för att undvika återfall. 

• De oförbätterliga brottslingarna. Dessa skulle oskadliggöras genom livslång 

internering. 

                                                                                                                                                         
 
31 Lidberg, Freese, Rätt och psykiatri, s. 17 
32 Qvarsell, Utan vett och vilja, s. 211-212 
33 A.a., s. 104 
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Tankarna från den sociala skolan kom att få ett visst genomslag på lagstiftningen i Sverige 

under 1900-talet, exempelvis i tanken om tvångsuppfostran av ungdomsbrottslingar.34 

3.1.3 Den positiva skolan 

Den positiva skolans förgrundsgestalt var den italienske läkaren Cesare Lombroso. Den kan 

sägas vara, åtminstone inledningsvis, ett försök att applicera Darwins evolutionslära på ett 

socialt fenomen som brottslighet. Den positiva skolan menade att brottslingar tyngdes av 

medfödda egenskaper och saknade den intelligensnivå som det moderna samhällets normer 

och regler krävde.35 

Lombroso fann i sina studier av italienska fångars fysiska och psykiska egenskaper att dessa 

var en speciell människotyp med viss karakteristik. Typiska sådana var sluttande låg panna, 

sammanväxta ögonbryn, stora ögonhålor och kraftiga kind- och käkben. Vidare menade 

Lombroso att dessa förbrytarmänniskor hade en förkärlek för tatueringar och särskilt språk, 

var förslagna och led av brist på självbehärskning.36 

Redan av sin samtid kritiserades Lombroso för sina slutsatser men dessa fick ändå stor 

principiell betydelse. De vidareutvecklades av hans elev Enrico Ferri som lät dem ligga till 

grund för vad som brukar kallas den positiva kriminologin. I denna underströk Ferri de 

sociologiska förhållandenas betydelse för brottet. Den positiva kriminologin kom att få stort 

inflytande och påverkade strafflagstiftningen i många länder. Den påskyndade utvecklingen 

mot en mer individuellt orienterad strafflagstiftning och nya vårdformer.37 

En av den klassiska skolans bärande idéer om proportionalitet förkastades av den positiva 

skolan. Ferri menade att straffet inte alls behövde stå i proportion till brottet utan hävdade 

istället att sanktionerna skulle ta hänsyn till personens farlighet och vårdbehov.38 

Som nämnts ovan gav reglerna i 1864 års lag upphov till problem i den praktiska 

tillämpningen i en tid då en stor utveckling skedde inom rättspsykiatrin. Läkare och 

psykiatriker argumenterade för att det borde inrättas särskilda anstalter för psykiskt störda 

brottslingar, och läkarnas synpunkter påverkade också lagstiftningsarbetet. I den år 1916 

                                                                                                                                                         
 
34 A.a., s. 212-213  
35 A.a., s. 44-46 
36 A.a., s. 47 
37 A.a., s. 56 
38 Lidberg, Svensk rättspsykiatri, 2004, s. 21 
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tillsatta Strafflagskommissionen föreslogs att straffrihet skulle vara förbehållet de brottslingar 

som föll inom ramen för ett otillräknelighetsbegrepp. Detta skulle vara förbehållet de 

brottslingar som bedömdes som sinnesslöa eller sinnessjuka och de som förklarades straffria 

skulle kunna förvaras på allmän vårdanstalt. Allt detta var ett uttryck för den allmänna 

uppfattningen som var sprungen ur de straffrättsteoretiska idéerna om att en medicinskt 

orienterad vetenskap var möjlig i bekämpandet av brottsligheten.39 

3.2 Tillkomsten av brottsbalken 
År 1945 genomfördes en förändring av tillräknelighetsbestämmelserna i strafflagen. Denna 

förändring kom att innebära ett krav på kausalsamband mellan sinnestillståndet och den 

brottsliga gärningen för att straffriförklaring skulle kunna ske.40 

BrB, i kraft 1965, var bland annat resultatet av Strafflagberedningens slutbetänkande och kom 

att få till direkt följd att den så kallade tillräknelighetsläran slutgiltigt avskaffades. Det ansågs 

numera klarlagt att såväl psykiskt störda gärningsmän som fullt friska kunde handla under 

omständigheter över vilka de inte hade kontroll. Följande den tanken kunde det inte längre 

anses rätt att skilja på de olika grupperna vid ansvarsbedömningen. Individualpreventiva skäl 

ansågs nu vara avgörande för om en vårdåtgärd kunde komma till stånd. Alltså skulle det nu 

göras en skillnad i valet av påföljd, inte i ansvar. Vidare avskaffades begreppet straffrihet och 

regeln om fängelseförbud för psykiskt sjuka lagöverträdare infördes. Brottspåföljden kom att 

kallas överlämnade till sluten psykiatrisk vård.41 

Man kan trots det ovan sagda inte säga att tillräknelighetsbegreppet försvann ur 

lagtillämpningen, det har istället flyttats från brottsnivån till påföljdsnivån genom 

fängelseförbudet. Alla människor ansågs kunna begå brott, endast påföljden skiljde de 

psykiskt störda från dem som anses friska.42 

Under de närmaste åren fortsatte påföljderna för de psykiskt sjuka lagöverträdarna att vara 

föremål för översyn. Socialberedningen gav sina förslag i betänkandet Psykiatrin, tvånget och 

                                                                                                                                                         
 
39 Qvarsell, Utan vett och vilja, s 148 samt s. 183 
40 SOU 2002:3, s. 166 
41 Lidberg, Svensk rättspsykiatri, 2004, s. 25-27 
42 Jareborg, Allmän kriminalrätt, 2001, s. 359 
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rättssäkerheten (SOU 1984:64). Detta betänkande kom att bli föremål för remissbehandling 

och låg sedan till grund för den proposition varpå 1991 års reform byggde.43 

3.3 Brottsbegreppet 
Enligt 1 kap 1 § BrB är ett brott ”en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag 

eller författning och för vilken straff som sägs nedan är föreskrivet”. Som nämnts ovan anses 

alla individer, även psykiskt störda, kunna begå brott. Vad som uppställs är en rad 

brottsförutsättningar som alla ska vara uppfyllda. En allmänt accepterad uppställning över 

dessa förutsättningar har konstruerats av Jareborg och är en redovisning över det allmänna 

brottbegreppets olika nivåer, uppdelade i två kategorier, gärningsrekvisit och 

ansvarsrekvisit.44 

Figur 1 

I.-IV. Otillåten gärning 

I. Straffbelagd gärning 
a) En enskild brottsbeskrivning är uppfylld 
b) Kraven för en osjälvständig brottsform är uppfyllda 

II. Gärningskontroll 
a) Kontroll över händelseförloppet 
b) Gärningsculpa 

III. Gärningen strider mot svensk lag 
Krav som gäller nationella och territoriella begränsningar är uppfyllda 

IV. Gärningen är inte rättsenlig 
Ingen undantagsregel som tillåter gärningen är tillämplig 

V.-VI. Personligt ansvar 

V. Det allmänna skuldrekvisitet 
a) Uppsåt (dolus) 
b) Oaktsamhet (personlig culpa) 

VI. Gärningen är inte helt ursäktad 
På grund av att någon skriven eller oskriven undantagsregel är tillämplig 

I.-VI. Brott (Ansvar kan ådömas) 

Redovisningen kan ses som en checklista när man prövar om alla förutsättningar för en 

fällande dom är uppfyllda. För att något ska anses vara en straffbelagd gärning ska de rekvisit 

som uppställs i brottsbeskrivningen vara uppfyllda. I nästa steg förutsätts att en gärning endast 

                                                                                                                                                         
 
43 SOU 2002:3, s. 167 
44 Jareborg, Allmän kriminalrätt, 2001, s. 38-39 
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kan vara brottslig om gärningsmannen kan anses ha haft gärningskontroll. Jareborg ger 

exemplet att ett mord förövas genom att gärningsmannen håller offrets huvud under vattnet 

tills det är uppenbart att offret avlidit. Gärningsmannen har alltså haft kontroll över skeendet 

fram till brottets fullbordan. Punkterna om att gärningen strider mot svensk lag och att 

gärningen inte är rättsenlig torde inte behöva förklaras närmare. 

Det allmänna skuldrekvisitet som Jareborg uppställer är uppdelat i uppsåtliga brott och 

oaktsamhetsbrott, det är värt att notera att i viss straffrättslig terminologi kallas dessa de 

subjektiva rekvisiten.45 

3.4 De grundläggande straffrättsprinciperna 

Straffrätten är en del av den offentliga rätten så till vida att den rör förhållandet mellan staten 

och den enskilde. Straffrätten är vidare kraftigt bunden till den skrivna lagen då just 

myndighetsutövning anses vara ett område som bör lämna så få utrymmen för tolkning som 

möjligt. Av detta följer den så kallade legalitetsprincipen som finns uttryckt bland annat i BrB 

1:1. Legalitetsprincipens innebörd kan summeras i förbudet mot analog strafflagtillämpning 

och förbudet mot retroaktiv strafflagstiftning. Som sagt ovan är detta den viktigaste 

byggstenen för att begränsa myndigheters godtycke och att främja rättsäkerheten. Detta gäller 

särskilt i fall rörande socialrättslig frihetsinskränkning. En gärnings straffbarhet måste klart 

och tydligt framgå av lagtexten, och legalitetsprincipen kan på så sätt sägas behandla brottets 

objektiva sida.46 

De straffrättsliga principernas angelägenhet är oftast störst på lagstiftningsplanet. 

Konformitetsprincipen är ett exempel på en så kallad rättspolitisk princip. Men oaktat detta 

och det faktum att straffrätten i så stor utsträckning är kraftigt bunden till de skrivna 

lagreglerna kan domstolarna ibland använda principen som ett tungt argument när frågor om 

straffansvar ska fastställas. 

För att kunna hålla en individ ansvarig för ett brott krävs det att denna kan hållas ansvarig för 

den handling som begåtts. Om detta handlar just konformitetsprincipen och de flesta av 

                                                                                                                                                         
 
45 A.a., s. 33-37 
46 Dahlström, Brott och påföljder: en lärobok i straffrätt om brottsbalken, 2001, s. 11 
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grunderna för ansvarsfrihet finner sin motivering just där, något som Jareborg visar i sin 

precisering av konformitetsprincipen i fyra underprinciper: 

En person bör inte anses vara ansvarig för ett brott, om hon 

• Inte hade förmåga att rätta sig efter lagen; 

• Inte hade tillfälle att rätta sig efter lagen; 

• Inte skulle ha haft förmåga att rätta sig efter lagen, även om …; eller 

• Inte skulle ha haft tillfälle att rätta sig efter lagen, även om … . 

Att sakna förmåga att rätta sig efter lagen definierar Jareborg som att en gärning är ofrivillig, 

att gärningsmannen exempelvis är medvetslös eller som Jareborg skriver ”förflyttar sig eller 

förflyttas som en kropp, eller organism, inte som en person.” Jareborg fortsätter med att räkna 

upp psykisk sjukdom som en ansvarsfrihetsgrund baserad på konformitetsprincipen.47 För en 

allvarligt psykiskt sjuk person kan den omtalade valmöjligheten vara begränsad eller helt 

obefintlig eftersom dennes psykiska ohälsa kan påverka förmågan att rätta sig efter lagen. 

Principerna är knutna till varandra och överlappar inte sällan varandra. En princip som är nära 

knuten till konformitetsprincipen är skuldprincipen. Detta då den senare ställer ytterligare 

krav på vad som anses bör vara straffbart enligt lag. Skuldprincipen kan sammanfattas som att 

endast den får fällas till ansvar och bestraffas som vid gärningstillfället kunde rå över sin 

gärning.48 

Slutligen är ett grundläggande krav för straffrättsligt ansvar den så kallade 

täckningsprincipen, vilken anger att den subjektiva inställningen måste täcka rekvisiten för en 

rättstridig gärning. Återigen är detta ett uttryck för hur det i svensk lagstiftning inte görs 

någon skillnad på psykiskt sjuka lagöverträdare och friska i ansvarsbedömningen. 

Enligt Jareborg är de föremål för täckning av den rättsstridiga gärningen fyra komponenter: 

1) straffbelagd gärning; 

2) erforderlig gärningskontroll; 

3) den straffbelagda gärningen strider mot svensk lag; och 

4) ingen särskild omständighet som gör gärningen tillåten föreligger.49 

                                                                                                                                                         
 
47 Jareborg, Allmän Kriminalrätt, 2001, s. 303 
48 A.a., s 59 och SOU 2002:3, s. 230 
49 A.a., s. 334 



 

 18

Ett exempel på täckningsprincipen skulle kunna vara ett scenario där en taxichaufför skjutsar 

en inbrottstjuv till det hus där den skall göra inbrott. Taxichauffören gör sig då inte skyldig till 

medhjälp till stöld eftersom han inte är medveten om att hans handlande faktiskt främjar att 

ett brott kommer till stånd. 



 

 19

4 Gällande rätt 

Inledningsvis redogörs här för de centrala lagrummen gällande påföljdsbestämningen för 

psykiskt störda lagöverträdare. För att ge läsaren en överblick över de kommande 

diskussionerna, illustreras de olika momenten också med ett enkelt schema. Vidare redovisas 

även de undersökningsverktyg som domstolen har till sitt förfogande vid evaluering av 

huruvida den skyldige begått brottet under en allvarlig psykisk störning. Slutligen 

kommenteras vissa problem som uppkommit inom gällande rätt. 

4.1 Allmänt om straffansvar och psykisk störning 

Leijonhufvud och Wennberg uttalar att ”i princip alla vuxna människor - svenska eller 

utländska medborgare- kan ådömas ansvar för brott enligt svensk strafflagstiftning.”50 Detta 

är utgångspunkten även om det inom straffrätten finns en rad undantagsregler. 

Ordet ”ansvar” finns i olika kombinationer inom straffrätten, exempelvis 

”ansvarsförutsättningar” vilket används i samma bemärkelse som det tidigare begreppet 

”brottsförutsättningar”. Men oaktat det faktum att någon kan hållas ansvarig för ett brott så 

innebär det inte att denne också kan straffas för det. Jareborg förklarar detta enligt följande: 

”Utanför brottsbegreppets ram möter vi ett antal straffbarhetsbetingelser. Bortsett från 
praktiska hinder är den brottsliges straffbarhet sålunda beroende av exempelvis att alla 
processuella krav är uppfyllda.”51 

Straffrättens behandling av psykiskt störda lagöverträdare avser två olika frågor. Den ena 

gäller straffrättsligt ansvar för en person som begått brott eller straffbelagd gärning under 

inflytande av psykisk störning. Den andra gäller det fall där lagöverträdaren inte är psykiskt 

frisk vid domstillfället, dvs. när påföljd ska bestämmas. I det senare inberäknas även när 

lagöverträdaren begått sitt brott under en allvarlig psykisk störning men inte lider av en sådan 

vid domstillfället. I ingetdera av dessa fall sägs dock att den psykiskt störde lagöverträdaren 

                                                                                                                                                         
 
50 Leijonhufvud och Wenneberg, Straffansvar, s. 77 
51 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 37 
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inte besitter ansvar och skuld för det begångna brottet, tvärtom hålls han ansvarig för det brott 

som styrkts men påföljdsvalet påverkas. Jareborg fortsätter i sin bok gällande detta: 

”Enligt svensk rätt kan således (...)sinnessjuka personer föröva brott, men personer, som 
var allvarligt psykiskt störda, kan inte dömas till fängelse (BrB 30:6).” 52 

Detta betyder alltså att frågan huruvida psykiskt störda lagöverträdare kan anses ansvariga för 

begångna brått är tämligen klarlagd, i vart fall enligt gällande rätt. Denna studie avser heller 

inte att ifrågasätta detta. Det bör likväl uppmärksammas att ansvarsledet påverkar 

påföljdsledet inom straffrätten. Istället riktas studiens uppmärksamhet mot 

påföljdsbestämningen, d.v.s. straffbarheten vilket utvecklas i nästkommande avsnitt.  

4.2 Regleringen i brottsbalken 

De centrala lagrummen rörande påföljdsbestämningen för psykiskt störda lagöverträdare 

illustreras nedan genom ett enkelt schema. Schemat börjar med det steg då uppsåtet 

undersöks. Detta steg tas med för att ge en korrekt bild av förloppet, men 

uppsåtsbedömningen undersöks inte närmare i studien. 

 

  
 

                                                                                                                                                         
 
52 A.a., s. 37 

Ja 

Förelåg det en allvarlig 
psykisk störning? 

Ja, 30:6 BrB är 
tillämplig. Antingen 

LRV eller fri från 
påföljd. 

Ja, men 30:6 BrB är ej tillämplig, 
eftersom störningen var självförvållad. 
Avgörande är om den tilltalade kunde 
förutse förloppet (se Flink-fallet).   

Brott begånget med högre straffvärde än 
böter. Förelåg uppsåt hos gärningsmannen 

vid tidpunkten för gärningen? 

Figur 2 
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Det som vanligtvis är svårt för domstolarna att undersöka och fastställa är gärningsmannens 

uppsåt. Det blir allt annat än en enkel uppgift när gärningsmannen dessutom trodde sig vara 

en krigare i Napoleons tjänst eller annars var så omtöcknad att verkligheten hade upphört att 

existera för honom. Det måste enligt gällande rätt likväl undersökas huruvida gärningsmannen 

hade uppsåt till det begångna brottet.  

4.3 Regleringen i brottsbalken 

I den nuvarande BrB blir tre olika regleringar aktuella i mål om psykiskt störda 

lagöverträdare. Inledningsvis finns i 29 kap. BrB regler om straffmätning och 

påföljdseftergift. BrB 29:3 är av vikt och innehåller en regel (nedan understruken) om 

strafflindring som kan bli tillämplig i mål med psykiskt störda lagöverträdare. 

29 kap 3 § BrB  

Såsom förmildrande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet skall, vid sidan av 
vad som är föreskrivet för vissa fall, särskilt beaktas 

1. om brottet föranletts av någon annans grovt kränkande beteende, 

2. om den tilltalade till följd av psykisk störning eller sinnesrörelse eller av någon annan 
orsak haft starkt nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande, 

3. om den tilltalades handlande stått i samband med hans uppenbart bristande utveckling, 
erfarenhet eller omdömesförmåga, 

4. om brottet föranletts av stark mänsklig medkänsla eller 

5. om gärningen, utan att vara fri från ansvar, är sådan som avses i 24 kap.  

Om det är påkallat med hänsyn till brottets straffvärde, får dömas till lindrigare straff än 
som är föreskrivet för brottet. Lag 1994:458. 

Längre fram i brottsbalken följer två andra lagrum som har stor betydelse vid 

påföljdsbestämningen i ärenden rörande psykiskt sjuka lagöverträdare. De är BrB 30:6 och 

31:3, och de lyder som följer: 

30 kap 6 § BrB 

Den som har begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning får inte 
dömas till fängelse. Om rätten i ett sådant fall finner att inte heller någon annan påföljd 
bör ådömas, skall den tilltalade vara fri från påföljd. Lag (1991:1138). 

31 kap 3 § BrB 

 Lider den som har begått ett brott, för vilket påföljden inte bedöms kunna stanna vid 
böter, av en allvarlig psykisk störning, får rätten överlämna honom till rättspsykiatrisk 
vård, om det med hänsyn till hans psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt 
är påkallat att han är intagen på en sjukvårdsinrättning för psykiatrisk vård, som är 
förenad med frihetsberövande och annat tvång. 
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Har brottet begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning, får rätten besluta att 
särskild utskrivningsprövning enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård skall äga 
rum vid vården, om det till följd av den psykiska störningen finns risk för att han 
återfaller i brottslighet, som är av allvarligt slag. 

Om det med hänsyn till den tilltalades tidigare brottslighet eller av andra särskilda skäl 
är påkallat, får rätten i samband med överlämnande till rättspsykiatrisk vård döma till 
annan påföljd, dock inte fängelse eller överlämnande till annan särskild vård. Lag 
(1991:1138). 

Förutsättningarna för att BrB 30:6 ska vara tillämplig beskrivs i lagkommentaren till 

brottsbalken. Där förklaras till att börja med de grundläggande reglerna kring 

rekvisituppfyllelse. 

”En första förutsättning är, att det föreligger ett brott. Alla objektiva och subjektiva 
rekvisit enligt ett ifrågakommande straffbud skall vara uppfyllda, och det får inte 
föreligga någon grund för brottslighetens uteslutande, såsom t.ex. nödvärnsrätt eller 
annan i 24 kap. upptagen grund. I alla andra avseenden än just det varom paragrafen 
handlar skall förutsättningarna för brottspåföljd vara uppfyllda. Brister någon av dessa 
förutsättningar, skall den tilltalade frikännas, och detta skall ske utan åberopande av 
paragrafen. Tilltalad, som inte övertygas om brott men behöver psykiatrisk tvångsvård 
kan beredas sådan enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) på det sätt 
och under de förutsättningar som anges i nämnda lag, men det ankommer inte på domstol 
att förordna om vården i detta fall. Sådan tilltalad är, såsom varande inte brottslig, 
jämställd med övriga inte brottsliga vårdbehövande.” 53 

Denna fundamentala förutsättning - att brott måste föreligga - nämndes i tidigare avsnitt. För 

att fängelseförbudet skall vara tillämpligt krävs vidare att det föreligger ett orsakssamband 

eller kausalsamband mellan störningen och brottet. Om gärningsmannen var allvarligt 

psykiskt störd när brottet begicks är det ofta uppenbart att brottet begåtts under påverkan av 

störningen. Detta behöver dock inte alltid vara fallet. Enligt förarbetena medför detta krav på 

kausalsamband inte några allvarliga praktiska svårigheter. Om gärningsmannen var allvarligt 

psykiskt störd vid gärningstillfället torde det nämligen ofta vara uppenbart att brottet begåtts 

under påverkan av störningen. Men det framhålls ändå att kravet på orsakssamband inte är 

uppfyllt om den psykiska störningen inte har haft ett avgörande inflytande på 

gärningsmannens handlingssätt.54 

I BrB 30:6 2 men. kompletteras fängelseförbudet med att rätten, om den finner att någon 

annan påföljd än fängelse inte heller bör väljas, skall förklara den tilltalade fri från påföljd. 

                                                                                                                                                         
 
53 Nordstedts Juridik AB, BrB En kommentar på Internet, TREDJE AVD. Om påföljderna, 30 kap. Om val av 
påföljd6 § Allvarlig psykisk störning, 
<http://databaser.nj.se/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&iefix=3158> 
54 Prop. 1990/91:58, s. 458 
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Regleringen anses nödvändig av principiella skäl med hänsyn till den begränsning av 

straffansvaret som förbudet, trots allt, ger uttryck för. Det bör tilläggas att det faktum att den 

tilltalade befrias från påföljd emellertid inte är att jämställa med ett frikännande. Det skall 

framgå av domen att den tilltalade gjort sig skyldig till en brottslig gärning.55 

Utgångspunkterna i BrB 31:3 är att för att ett överlämnande till rättpsykiatrisk vård ska kunna 

ske, måste det begångna brottet ha ett högre straffvärde än böter samt måste förövaren 

bedömas lida av en allvarligt psykiskt störning. Som det nämndes tidigare ändrades 

regleringen rörande psykiskt störda lagöverträdare år 1992. Ett nytt begrepp, allvarlig psykisk 

störning, infördes i BrB och i vårdlagstiftningen. Härigenom minskades den grupp personer 

som kunde bli föremål för vård enligt aktuell paragraf, och man tog avstånd från 

interneringstankesättet. Själva bedömningen av huruvida en psykisk störning är allvarlig 

måste göras utifrån både dess art och dess grad och den definitiva bedömningen ansvarar 

domstolen för.56 

Utöver dessa nämnda regleringar, vilka är de huvudsakliga, finns ett annat grundläggande 

lagrum som kan påverka utgången men som inte täcks av studiens syfte. För sakens skull 

redogörs kort också för detta lagrum. 

BrB 1:2 

En gärning skall, om inte annat är särskilt föreskrivet, anses som brott endast då den 
begås uppsåtligen. 

Har gärningen begåtts under självförvållat rus eller var gärningsmannen på annat vis 
genom eget vållande tillfälligt från sina sinnens bruk, skall detta inte föranleda att 
gärningen inte anses som brott. Lag (1994:458). 

Denna paragraf ställer krav på gärningsmannens uppsåt vid gärningstillfället och är en av de 

paragrafer som Psykansvarskommittén föreslår ändringar i med utgångspunkt i uttrycket 

”tillräknelighet”(se nedan under 5.1.1.). Som framkom i figur 2 kan en person ha begått ett 

brott utan uppsåt. Det kan bero på att personens medvetande var alltför grumlat vid 

gärningstillfället,57 eller att denne inte hade ett visst mått av förståelse av det sammanhang 

                                                                                                                                                         
 
55 KBrB 30:6 
56 Prop. 1990/91:58, s. 86 f. och s. 453 f. och NJA 1995 s 48 
57 NJA 1969 s 401, Sammanfattning enligt domstolen: Vid åtal mot sockersjuk för misshandel, förövad medan 
han till följd av blodsockersänkning befann sig i omtöcknat tillstånd, uppstår fråga, huruvida misshandel kunde 
anses uppsåtlig, samt, om denna fråga besvaras jakande, huruvida hans sinnestillstånd kunde jämställas med 
sinnessjukdom och påföljd alltså bestämmas med tillämpning av 33 kap 2 § BrB. Domstolen ansåg att den 
tilltalade inte var i sådan grad medveten om sitt handlande att uppsåt förelåg.  
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och den omgivning i vilken den brottsliga gärningen utfördes.58 I dessa fall måste domstolen 

föra ett resonemang kring huruvida sinnestillståndet var självförvållat. Om så var fallet kan 

fängelseförbudet inte användas. 

4.4 Domstolens rättspsykiatriska beslutsunderlag 
Lagöverträdarens personliga förhållanden har ofta avgörande betydelse för domstolens beslut 

i påföljdsfrågan. För att domstolen ska få reda på så mycket som möjligt finns det olika typer 

av undersökningar och utredningar som den kan och ibland måste använda sig av. De olika 

undersökningarna tjänar olika syften. I det följande redogörs de därför på ett kortfattat sätt. 

Gemensamt för undersökningarna är dock att i rättens beslut ska syftet med undersökningen 

anges, detta eftersom undersökningarna innebär stora kränkningar av den personliga 

integriteten. 

4.4.1 Särskild personutredning i brottmål 

Om ett brott är sådant att annan påföljd än böter kan bli aktuell är domstolen skyldig att 

utreda om den tilltalade har straffats tidigare samt vilka dennes levnadsomständigheter och 

personliga förhållanden är.59 Andra paragrafen i LPU60 anger att rätten tar beslutet om att 

genomföra och inhämta yttrande från frivården. Om inte allmänt åtal har väckts kan åklagaren 

besluta att inhämta yttrandet om den misstänkte har erkänt eller det annars finns sannolika 

skäl för misstanken att personen har begått brottet. De vanligaste formerna för 

personutredning är enligt LPU yttrande från frivårdsmyndigheten, lokal 

kriminalvårdsmyndighet enligt 1 § förordningen (1992:289) om särskild personutredning i 

brottmål, m.m., läkarintyg (§ 7-intyg) och upplysningar från socialnämnd.61 

                                                                                                                                                         
 
58 RH 62:85, Sammanfattning enligt domstolen: I mål om ansvar för försök till dråp har åtalet ogillats på den 
grund att det inte ansetts utrett att gärningsmannen, som led av manodepressiv sjukdom, varit i sådan grad 
medveten om sitt handlande att han kunde anses ha haft uppsåt att skada målsäganden. HovR ansåg att det inte 
var utrett att den tilltalade varit i sådan grad medveten om sin omgivning och sitt handlande att han kunde anses 
ha haft uppsåt att skada offret. Åklagarens talan lämnades utan bifall. 
59 46 kap. 9 § RB 
60 SFS 1991:2041 
61 SOU 2000:70, Beslut om rättspsykiatrisk undersökning - Problem och lösningar, s. 14 
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4.4.2 § 7- intyg 

När det finns skäl för en utredning skall enligt § 762 i lagen om särskild personundersökning i 

brottmål, dito utföras av den av rätten förordnade läkaren. Ett läkarintyg avges i anslutning till 

denna undersökning om den misstänktes psykiska tillstånd. I yttrandet kan läkaren dessutom 

ange om en fullständig rättpsykiatrisk undersökning (RPU) också behöver göras för att visa 

om behov av rättspsykiatrisk vård föreligger, och om särskild utskrivningsprövning är 

lämpligt.63 

4.4.3 Rättpsykiatrisk undersökning (RPU) 

RPU måste göras om domstolen överväger att överlämna den åtalade till rättspsykiatrisk vård 

med särskild utskrivningsprövning. Hur den rättpsykiatriska utredningen och undersökningen 

är reglerad finner man både i 7 § LPU och i lagen om rättspsykiatrisk undersökning 

(LRPU).64 

Ett tillvägagångssätt är att ett § 7-intyg enligt LPU används som underlag vid bedömningen 

av om någon ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. I rättsmedicinalverkets 

föreskrifter och allmänna råd anges att den behandlande undersökningsläkaren ska föreslå 

rättspsykiatrisk undersökning i följande fall: 

1) Om den undersökte lider av eller misstänks lida av en allvarlig psykisk störning, 

särskilt om rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning kan bli aktuell, 

2) Om den undersökte misstänks ha lidit av en allvarlig psykisk störning vid 

gärningstillfället och om i ett sådant fall frågan om fängelseförbud måste utredas eller 

3) Om misstanke att en allvarlig psykisk störning föreligger vare sig kan uteslutas eller 

bekräftas genom § 7-undersökningen.65 

Det är också möjligt för rätten att besluta om genomförande av en rättspsykiatrisk 

undersökning utan ett § 7-intyg. Enligt 1 § LRPU får rätten endast besluta om en RPU i syfte 

att kunna bedöma: 

1) Huruvida det finns medicinska förutsättningar att överlämna den misstänkte till 

rättspsykiatrisk vård enligt 31:3 BrB, eller 

                                                                                                                                                         
 
62 SFS 2002:441 
63 Adler m.fl., Psykiatrins Juridik, s. 451 
64 SFS 1991:1137 
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2) Huruvida den misstänkte har begått gärningen under påverkan av en allvarlig psykisk 

störning. 

4.4.4 Problem med gällande rätt i påföljdsledet 

”Frågan om behandlingen av lagöverträdare med brister eller avvikelser i psykiskt 
hänseende är ett av de svåraste, principiellt viktigaste och mest kontroversiella 
problemen inom kriminalpolitiken. Problemet består framför allt i att finna en ordning 
som samtidigt tillgodoser alla de krav på rättvisa, humanitet, samhällsskydd och andra 
hänsyn som här gör sig gällande.”66  

Denna problemskildring gällande hanteringen av psykiskt störda lagöverträdare gjordes i 

propositionen till 1991 års lagreform, men det var varken första eller sista gången problemet 

uppmärksammades. 

Straffrättsliga problem avser ansvarsprövningen eller påföljdsbestämningen. I det följande 

fokuseras på den senare delen. Mycket av kritiken mot nuvarande reglering hänger ihop med 

fängelseförbudsparagrafen 30:6 BrB.67 När en gärningsman är störd vid domstillfället 

uppkommer inga större problem, allvarlig psykisk störning kan fastställas varpå LRV kan 

utdömas. Det finns dock fall där gärningsmannen har begått brottet under påverkan av en 

kortvarig psykos, men är fri från dessa störningar vid domstillfället. Här är det möjligt att han 

hamnar i ett rättsligt tomrum där han inte kan ådömas någon påföljd. Komplexiteten ökar 

alltså när man uppmärksammar uppdelningen kortvariga och långvariga psykiska 

sjukdomstillstånd. Ingen generell åtskillnad görs dessa emellan i förarbetena. Där har heller 

inte sagts något speciellt om huruvida någon åtskillnad bör göras mellan självutlösta och icke 

självutlösta kortvariga psykoser. Det har istället lämnats till domstolarna att genom prejudikat 

klarlägga rättsläget, vilka har innehållit en del intressanta och många gånger kritiserade 

formuleringar (se ovan 2.2.1 ff.). 

Enligt gällande rätt skall alla som har begått brott under påverkan av en allvarlig psykisk 

sjukdom behandlas likadant, d.v.s. ådömas LRV som påföljd eller, om det allvarliga psykiska 

tillståndet inte längre finns, vara fria från påföljd. I Psykansvarskommitténs förslag nämns att 

detta kan leda till otillfredsställande resultat då det ibland kan vara svårt att döma till en 

tillräckligt ingripande påföljd, särskilt om brottet är allvarligt.68 Det kan ifrågasättas ur vems 

                                                                                                                                                         
 
65 SOU 2000:70, s. 16 
66 Prop. 1990/91:58, s. 530 
67  SOU 2002:3, s. 216 
68 A. SOU, s. 216 
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synvinkel dessa resultat är otillfredsställande. Psykansvarskommittén framhåller ytterligare 

problem som regeln om fängelseförbudet ger upphov till: 

”Den innebär att en domstol i dag inte torde kunna ådöma en psykiskt störd 
lagöverträdare villkorlig dom eller skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst på 
grund av att ett alternativt fängelsestraff då också skall fastställas. Detsamma gäller för 
skyddstillsyn i kombination med kontraktsvård i de fall där ett alternativt fängelsestraff 
skall fastställas, detta trots att kontraktsvård skulle kunna vara en lämplig påföljd för 
vissa psykiskt störda lagöverträdare.”69 

Efter den lagändring som trädde i kraft 1992 gäller att samtliga brottspåföljder utom fängelse 

kan ådömas den som har begått brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Av 

naturliga skäl kommer framför allt överlämnande till rättspsykiatrisk vård i fråga. Även 

överlämnande till vård inom socialtjänsten eller enligt lagen om vård av missbrukare i vissa 

fall kan aktualiseras. Frågan huruvida dessa påföljder skall väljas beror naturligtvis på det 

faktiska vårdbehovet och möjligheten att tillgodose detta. Skyddstillsyn kan ådömas om de 

allmänna förutsättningarna för detta enligt 30:9 BrB70 är uppfyllda; dock får den inte förenas 

med fängelse om förevarande paragraf är tillämplig.71 

Uttalandena i förarbetena är något oklara, och har inte heller följts av domstolarna. 

Exempelvis kom problemet med de psykospåverkade lagöverträdarna att bli extra 

uppmärksammat i samband med prövningen av gärningarna i NJA 1995 s. 48 (se 2.2.1 ovan). 

Utgången blev i det fallet livstids fängelse men en annan fullt tänkbar utgång av målet hade 

varit att påföljden stannade vid skyddstillsyn, trots att den tilltalade hade gjort sig skyldig till 

mord och försök till mord i flera fall. Psykansvarskommittén tänker på liknande fall som det 

ovan nämnda, när den uttalar att fängelseförbudsparagrafen kan leda till otillfredsställande 

resultat. Detta då det ibland kan vara svårt att döma till en tillräckligt ingripande påföljd, 

särskilt om brottet är allvarligt. 

Enligt JustR Håstad (se 2.2 ovan) är problemet med stadgandet i BrB 30:6 i stället att 

ordalagen ger stöd för fängelsehinder också vid tillfällig men allvarlig psykisk störning som 

uppkommit genom eget vållande.72 Det är bl.a. detta som studien avser att lyfta fram och 

analysera. Det berörs i studiens sista del. 

                                                                                                                                                         
 
69 A. SOU, s. 217 
70 Lag (1998:604) 
71 KBrB 30:6 
72 NJA 2001 s. 899 



 

 28

5 Psykansvarskommitténs förslag 

År 2001 presenterade den två år tidigare tillsatta Psykansvarskommittén sitt förslag till 

reformerad reglering av det straffrättsliga ansvaret för, och formerna för ingripanden mot, 

psykiskt störda lagöverträdare. Arbetet, kallat Psykisk störning, brott och ansvar (SOU 

2002:3), har framförallt haft att komma till rätta med det oklara rättsläget som allmänt 

ansetts föreligga särskilt efter domen NJA 1995 s 48.73 Nedan redovisas de mest 

framträdande förändringsförslagen i allmänhet, och vad dessa kommer att innebära rörande 

kortvariga psykostillstånd i synnerhet. Slutligen diskuteras vad dessa föreslagna förändringar 

hade inneburit om de tillämpats på de fall som tidigare redovisats. 

5.1 Förslag till ändringar 

Inledningsvis menar kommittén att ett nytt system bättre än idag måste tillgodose 

grundläggande krav på humanitet, rättvisa, rättssäkerhet och proportionalitet. För att uppnå 

detta anser kommittén generellt att de allmänna principerna för straffmätning och påföljdsval i 

större utsträckning än idag ska tillåtas styra och sätta ramarna för det straffrättsliga 

ingripandet. Detta anses främja kravet på förutsebarhet, likabehandling och proportionalitet.74 

5.1.1 Tillräknelighet 

Införandet av tillräknelighet i kommitténs förslag är en av huvudfrågorna och en stor 

förändring om det genomförs. Förslaget på tillräknelighetskrav lyder: 

1 kap 2 a § BrB 

En gärning skall inte medföra ansvar för den som till följd av en allvarlig psykisk 
störning, en tillfällig sinnesförvirring, en svår utvecklingsstörning eller ett allvarligt 
demenstillstånd har saknat förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt 
handlande efter en sådan insikt. 

Vad som nu sagts gäller inte om gärningsmannen i anslutning till gärningen själv vållat 
sin bristande förmåga genom rus eller på något annat liknande sätt. 
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Som berörts i kapitel 2 har tillräknelighetsläran tidigare funnits i svensk rätt, men sedan 

försvunnit. Tanken är att den nya regeln ska utformas så att den utesluter en mindre grupp 

från ansvar än den som i dag omfattas av det s.k. fängelseförbudet i 30 kap. 6 § BrB. Vidare 

föreslås, som en konsekvens av tillräknelighetsprincipens införande, att det nu rådande 

fängelseförbudet avskaffas.75 

De som i framtiden bedöms som otillräkneliga ska i förslaget inte kunna bli straffad. Däremot 

kan de bli föremål för psykiatrisk tvångsvård eller andra former av omhändertaganden. (Se 

mer det nedan.) Vidare föreslås en i praktiken tredelad gradering av tillräknelighetsbegreppet, 

där en person också kan anses som förminskat tillräknelig och då har rätt till 

straffnedsättning.76 

I de fall då gärningsmannen själv vållat sin bristande tillräknelighet genom rus eller liknande 

ska dock undantag från regeln kunna göras. Men även fortsättningsvis vill kommittén att 

tillståndet måste ha ansetts förutsebart för gärningsmannen för att straffansvar ska komma 

ifråga.77 

5.1.2 Samhällsskyddsåtgärder 

Som nämnts ovan ska den som inte anses tillräknelig inte heller kunna fällas till ansvar. Dessa 

personer föreslås dock i framtiden kunna bli föremål för så kallade frihetsberövande i enlighet 

med regler om samhällsskyddsåtgärder som föreslås införas i kommitténs förslag. Dessa 

samhällsskyddsåtgärder ska också kunna användas i de fall återfallsrisken anses stor och 

också som en tidsobestämd påföljd vid”synnerligen allvarliga brott mot liv och hälsa”.78 

Dessa förslag tillhör de mer kontroversiella i kommitténs förslag, vars lagregel lyder: 

32 Kap 2 § BrB 

Har någon begått en straffbelagd gärning som riktat sig mot eller medfört fara för någon 
annans liv eller hälsa, men skall gärningen enligt 1 kap. 2 a § första stycket inte 
föranleda ansvar för honom, får rätten besluta om en samhällsskyddsåtgärd, om det med 
hänsyn till gärningsmannens psykiska tillstånd, tidigare begångna gärningar eller 
omständigheterna i övrigt föreligger en påtaglig risk för att han återfaller i sådana 
gärningar av allvarligt slag. 
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Konsekvensen blir att en person som ansetts straffri för att han var otillräknelig enligt det nya 

förslaget, kan interneras som en samhällsskyddsåtgärd under en period om högst två år utan 

beslut om förlängning. Därefter får interneringen förlängas med sex månader i taget men 

måste avslutas så snart förutsättningarna i 2 § inte längre föreligger.79 

De lagöverträdare som anses förminskat tillräkneliga och som begått synnerligen allvarliga 

brott mot liv och hälsa ska också de kunna bli föremål för samhällsskyddsåtgärder. I dessa fall 

är förutsättningen att det föreligger en påtaglig återfallsrisk samt att det straff som skulle ha 

dömts ut inte är tillräckligt för att tillgodose samhällets skyddsintresse. Vidare ska 

samhällsskyddsåtgärden pågå minst lika länge som det straff vilket skulle utdömts.80 

5.1.3 Påföljdsfrågan 

Fängelseförbudet, som i gällande rätt spelar en avgörande roll i påföljdsfrågan föreslås av 

Psykansvarskommittén avskaffat. Istället ska vanliga påföljder användas också för psykiskt 

störda lagöverträdare. 

Kommittén tar särskilt upp att fängelseförbudet i praktiken kan komma att innebära att ingen 

tillräckligt ingripande påföljd kan utdömas, och att detta uppfattas som otillfredsställande.81 

Istället menar kommittén att överlämnande till rättspsykiatrisk vård ska avskaffas som 

särskild påföljd. Benämningen som sådan ska dock finnas kvar som beskrivning på den 

tvångsvård som ska ges under verkställigheten av de ovan nämnda 

samhällsskyddsåtgärderna.82 

Om sedan den dömde tillfrisknar innan straffet avtjänats ska denne enligt kommittén 

överföras till en kriminalanstalt igen för att där fortsätta verkställigheten till dess att straffet är 

avtjänat. Tanken är att möjliggöra att en dömd person kan vandra fram och tillbaka mellan en 

vårdinrättning och en kriminalanstalt efter vårdbehov.83 
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5.2 Konsekvenserna för kortvariga psykostillstånd i 
kommitténs förslag 

Generellt har det en längre tid ansetts att rättsläget kring de kortvariga psykostillstånden är 

oklart. Gärningar som begåtts under påverkan av ett kortvarigt psykostillstånd leder i 

normalfallet inte till straffrättsligt ansvar men någon uttrycklig reglering av frågan finns inte 

och frågan är om ansvarsfriheten följer av en oskriven ansvarsfrihetsgrund eller av den 

allmänna uppsåtsregleringen.84 

Införs ett tillräknelighetskrav för att ersätta det nuvarande så kallade fängelseförbudet 

kommer detta att innebära att ansvarsfrihet föreligger om gärningsmannen till följd av en 

allvarlig psykiskt störning, en tillfällig sinnesförvirring, en svår utvecklingsstörning eller ett 

allvarligt demenstillstånd saknade förmåga att förstå innebörden av sin gärning eller att 

anpassa sitt handlande i enlighet med en sådan förståelse. Istället kan de 

samhällsskyddsåtgärder som redovisats ovan komma att bli tillämpliga. Detta i de fall då 

gärningen riktat sig mot, eller medfört fara för någon annans liv eller hälsa.85 

Genom dessa åtgärder skulle gärningsmannen i fallet NJA 1995 s 48 (se 2.2.1 ovan), kunna 

bli föremål för de så kallade samhällsskyddsåtgärderna. Det tycks som att det i efterhand 

funnits ett kraftigt tryck på HD, att inga andra påföljder än fängelse kunde vara godtagbara i 

samhällets ögon. 

Man kan argumentera för denna slutsats i ljuset av rättsfallen NJA 2001 s 899 och RH 

2001:38, vilka båda hade snarlika förutsättningar som fallet ovan, minus den yttre 

förutsättningen avseende mediala påtryckningar. Påföljden i båda fallen blev dock 

skyddstillsyn med hänvisning till fängelseförbudet. Dessa båda fall anses enligt en utbredd 

uppfattning följa gällande rätt bättre än NJA 1995 s 48. 

Det är svårt att spekulera kring hur dessa fall hade bedömts enligt det nya reformförslaget, 

detta då det även enligt förslaget finns möjlighet att den som blivit otillräknelig på grund av 

alkoholintag, men som aldrig synes ha blivit det tidigare, kan slippa ansvar. Dock skulle 

återigen samhällsskyddsåtgärderna kunnat vara tillämpliga. Detta genom att en lagöverträdare 

som bedömts otillräknelig på grund av en kortvarig psykos och begått ett synnerligen 
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allvarligt brott mot liv och hälsa i det nya förslaget alltid kan bli föremål för åtgärder, 

åtminstone i form av dessa samhällsskyddsåtgärder. 
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6 Analys 

Det har i denna studie redogjorts för de grundläggande straffrättsliga principerna. Dessa är av 

sådan art att de påverkar all lagstiftning, och de bör därför inte förbises. Med utgångspunkt i 

dessa principer utförs här en analys av materialet från studiens deskriptiva del. 

Under lång tid har den så kallade fängelseförbudsparagrafen varit rättesnöret för den svenska 

påföljdsrättsliga särregleringen av psykiskt störda lagöverträdare. Denna särreglering har haft 

sitt ursprung i konformitetsprincipen, enligt vilken en individ endast kan hållas ansvarig för 

ett brott så länge som den haft förmåga att rätta sig efter lagen. 

Det har fallit på domstolen att fastställa huruvida en allvarlig psykisk störning föreligger. 

Detta sker genom en bedömning av resultatet från en medicinsk undersökning, men i 

slutänden blir det ändå en juridisk tolkningsfråga, för domaren i det aktuella målet, att avgöra 

om den tilltalade kan dömas till ansvar för brottet. Det förefaller oss, särskilt i ljuset av de 

rättsfall som redovisats, som att ett visst mått av godtycke och oförutsägbarhet kan smyga sig 

in i ett system som absolut inte får innehålla dessa saker. Straffrätten ska vara kraftigt bunden 

till den skrivna lagen, då denna är en del av myndighetsutövningen, vilket kräver att så litet 

utrymme som möjligt ska lämnas öppet för tolkning. 

Problemet tycks bli som mest märkbart när det handlar om fall där gärningsmannen handlat 

under en kortvarig psykos. Att här finna en samstämmighet mellan å ena sidan de medicinska 

fakta som föreligger, å andra sidan huruvida lagöverträdaren sedan i juridisk mening kan 

komma att anses som fri från ansvar är en mycket svår fråga. Just vad gäller detta tycks de 

största bristerna finnas i gällande rätt.  

I de fall gärningsmannen begått ett brott under inflytande av en kortvarig psykos, men vid 

domstillfället ansetts frisk, har denne hamnat i ett rättsligt tomrum där han inte kan dömas till 

någon rättslig påföljd. Diagnostiseringen av de kortvariga psykoserna försvåras av att detta 

måste ske i efterhand, med hjälp av något av de två utredningsalternativ som finns. Detta 

innebär att ett sjukdomstillstånd som redan har passerat och många gånger inte har lämnat 

några fysiska tecken efter sig måste i efterhand bevisas. Med detta är inte sagt att 

läkarvetenskapen inte innehar den expertis som krävs för att diagnostisera dessa personer, 

men det framkommer av bl.a. läkarutlåtanden i rättsfall att utlåtandena från olika sakkunniga 

kan skilja sig markant i ett och samma rättsfall. En inte alltför långsökt tanke är då att denna 
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svårighet att diagnostisera och komma överens om huruvida gärningsmannen led av en 

kortvarig psykos kan inverka på utgången i målet. Här skulle en stark mediebevakning, som i 

fallet Flink, kunna påverka domare, särskilt när hela nationen vill se någon straffas för ett 

grymt brott. Detta är dock inte bevisat genom denna studie utan endast en reflektion baserad 

på den.   

I kapitel 2 framkommer att begreppet ”allvarlig psykisk störning” enligt förarbetena tolkas på 

samma sätt både i LPT samt LRV. Det betyder att medicinens och lagstiftarens syn på 

aktuella individer är i grunden likadan. Psykiatrin och rättsväsendet har genom åratal av 

kritik, reformer och återigen kritik konkluderat att handlingar utförda under vissa 

omständigheter inte får straffas och häri ligger ett humant synsätt. 

De rättsfall som har refererats i studien har haft som gemensam nämnare att gärningsmannen 

konsumerat sinnespåverkande preparat, d.v.s. alkohol och narkotika, och att denna 

konsumtion har orsakat den kortvariga psykos varunder brottet begåtts. Det förefaller vara 

den vanligast förekommande typen av kortvariga psykoser till följd av vilka brott begås. I 

dessa fall kan som tidigare nämnts konstateras att den skyldige de facto begått brottet under 

påverkan av en allvarlig psyksikt störning, för vilken han, om han blivit upptäckt innan 

brottets fullbordan och under själva psykosen, skulle ha blivit tvångsvårdad enligt LPT. Det 

faktum att psykosen var självförvållad, som i Flink-målet, lett domstolen till att ådöma den 

tilltalade till fängelse istället för LRV. Det resonemang som har lett till fängelsepåföljd har 

varit att det krav som konformitetsprincipen ställer på gärningsmannens förmåga att rätta sig 

efter lagen inföll redan när han valde att berusa sig. Det innebär att gärningsmannen, i den 

stund han valde att berusa sig, blev straffbar trots att hans möjlighet att följa lagen försvann 

senare p.g.a. en rusutlöst psykos. Domstolen menar att det är i detta skede som 

gärningsmannen blir straffbar, deduktivt kan man tolka domstolen som att en person blir 

straffansvarig för exempelvis mord redan i det ögonblick när han har berusat sig, om han vet 

att han av berusning kan få en rusutlöst psykos och begå grova våldshandlingar. 

Man kan dra en parallell till ett annat scenario. Anta att Ted sätter sig bakom ratten på väg 

hem efter en fest där han druckit flera glas vin och öl. I och med detta kan han fällas för 

rattfylleri och straffas därefter. I en mörk kurva med stora lummiga buskar sker det som inte 

får ske, en person hoppar plötsligt framför bilen inifrån busken, och Ted har inte en chans att 

väja för personen. Anta också att i detta exempel reagerar Ted precis som en nykter person 

skulle ha gjort i hans ställe. Hur ska Ted dömas? I praktiken förefaller det troligt att Ted 

skulle dömas till rattfylleri och vållande till annans död. Antag då att personen som hoppade 
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framför bilen var självmordbenägen och faktisk hade som avsikta att ta sitt liv genom det han 

gjorde. Är det ändå riktig att Ted döms för vållande till annans död?  Problematiken liknar 

den i förevarande stycke, domstolen kommer antagligen att mena att Ted blev straffansvarig 

för vållande till annans död i ett tidigare skede än när själva överkörningen skedde. 

Fängelseförbudsparagrafen, BrB 30:6, är mycket tydlig i sig och det bör inte vara några 

problem att döma i enlighet med den, men domstolarna förefaller tycka att utgången skulle bli 

oönskad i t.ex. sådana fall som den ovan nämnda. Även den allmänna rättsuppfattningen 

verkar vara emot straffrihet när det handlar om grova våldsbrottslingar såsom Flink. Man 

skulle kunna införa ett undantag i anslutning till BrB 30:6 i vilken det skulle förordas att: 

Fängelseförbudet skall inte gälla om den allvarligt psykiska störningen är självutlöst och 
personen i fråga hade bort kunna förutse följden av den handling, som ledde till hans 
psykiska störning. I sådana fall skall påföljd i enlighet med det som föreskrivs för 
gärningen utdömas. 

I detta fall handlar det inte om någon uppsåtsbedömning enligt BrB 1:2 st.2, utan om en 

bedömning som görs på påföljdssidan. Behovet av flexibilitet finns alltjämt i förhållande till 

tydliga regler när det handlar om psykiskt störda lagöverträdare eftersom det vid psykiatriska 

utvärderingar inte kan dras skarpare gränser på ett svart eller vitt sätt. Domstolen måste få 

göra avväganden för att besluta i varje enskilt fall. Lagen bör i fortsättningen inte ge stöd för 

fängelsehinder också vid tillfällig men allvarlig psykisk störning som uppkommit genom eget 

vållande och som borde ha kunnat förutses av gärningsmannen. Det bör undersökas vilka 

alternativa medel rättstillämpningen har i sitt förfogande för den aktuella gruppen av 

lagöverträdare.  

Det som är intressant med de självutlösta (rusutlösta) psykoserna är att de, precis som andra 

kortvariga psykoser, är sjukdomar där den drabbade oftast inte har någon sjukdomsinsikt. Det 

betydder att om en person begår brott under påverkan av en sådan psykos så har han 

vanligtvis inte någon tydlig insikt om vad som har hänt. Han måste bli upplyst om det på 

något sätt, exempelvis genom att han ser det direkta resultatet och han kan koppla det till det 

som har hänt. En annan möjlig lösning är att brottet anmäls och han åtalas och fälls för det. 

Rent teoretiskt skulle man kunna anta att en person får rusutlösta psykoser flera gånger vid 

olika tillfällen, varunder han begår grova våldtäkter. Om han inte blir upptäckt skulle han 

kunna ha så pass diffusa minnen från det som har hänt att han aldrig skulle kunna få insikt i 

resultatet av hans alkoholkonsumtion. Någon annan (en domstol, en sambo, en vän, en 

åskådare) måste ge honom den insikten. Man skulle kunna argumentera för att det finns något 
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chansartat över detta, vilket i så fall strider mot förutsebarhetsprincipen. 

Psykansvarskommittén har inte lyft fram detta som något problem, men det förefaller vara ett 

befintligt problem. 

Med antagandet att ”lika fall skall behandlas lika”, som ju är en viktig rättsprincip, blir det 

tydligt att lagen, med tonvikt på fängelseförbudsparagrafen, behöver justeras eller ändras helt. 

Det behövs en tydligare föreskrift om och hur det ska skiljs mellan självutlösta och icke 

självutlösta psykoser. 

I Psykansvarskommitténs förslag på reform av den svenska straffrätten angående psykiskt 

störda lagöverträdare har tillräknelighet införts som ett nytt begrepp. Det ligger väl i linje med 

skuldprincipen som i förslaget ges en mer framträdande roll. Dock kan man argumentera för 

att i begreppet tillräknelighet alltid funnits i svensk rätt, det flyttas nu bara till 

ansvarsbedömningen från påföljdsledet. 

Vad gäller påföljdsfrågan kan man väl argumentera för en förändring. Som det är nu kan det 

nuvarande fängelseförbudet leda till att vissa påföljder eller verkställighetsformer inte får 

användas för psykiskt störda lagöverträdare. Då menar vi främst kontraktsvård som borde 

kunna användas i dessa frågor. Det förefaller som att HD och även underrätterna behöver fler 

verktyg när det handlar om psykiskt störda lagöverträdare. 

Ett sådant verktyg skulle kunna vara de samhällsskyddsåtgärder som föreslagits av 

Ansvarskommittén. Dessa kan inledningsvis uppfattas som ett obehagligt inslag och skulle i 

praktiken ge utrymme för att otillräkneliga brottslingar kan komma att interneras utan någon 

egentlig tidsbestämning. Vidare innebär förslaget vad gäller de förminskat tillräkneliga att 

dessa på obestämd tid kan interneras i förebyggande syfte. Detta skulle kunna ses som en 

tillbakagång till de tankar som styrde rättspsykiatrin kring förra sekelskiftet, där den sociala 

skolan resignerade inför vissa brottslingars oförmåga till bot och menade att dessa borde 

identifieras och sedan interneras, till skydd för övriga samhällsmedborgare. 

Den som blir otillräknelig på grund av alkoholintag, men som aldrig synes ha blivit det 

tidigare, kan även i fortsättningen vara straffri. Alltså har inte det problemet fått sin lösning 

genom betänkandet. 
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7 Slutord 

Det förefaller som att åsikterna är många och skiljer sig åtskilligt åt i alla avseenden vad 

gäller frågan om psykiskt sjuka brottslingar. Hur ska man på bästa sätt tillgodose ett 

samhälles skyddsbehov samtidigt som de psykiskt sjukas vårdbehov och rätt till human 

behandling, i enlighet med de mänskliga rättigheterna, uppfylls? Dessa motsättningar har 

även vi som samarbetande uppsatsskribenter märkt i hur våra åsikter och tankar skiljer sig åt i 

den slutliga analysen av teorin. 

Det är lätt att falla tillbaka i någon form av brott-kräver-straff-tänkande. Nietzsche räcker här 

upp ett varningens finger: ”Hys misstro mot dem hos vilka begäret att straffa är starkt”. 

Nietzsches påpekande äger förstås en allmän giltighet som alltid måste tas i beaktande, men 

kanske särskilt idag i och med Psykansvarskommitténs förslag. 

Något vi kan vara ense om är i alla fall att den bästa lösningen vore om man kunde göra en 

klar gränsdragning mellan de psykiskt sjuka som ska ha vård och de psykiskt friska som ska 

ha frihetsberövande påföljd. En sådan uppgift är emellertid inte lätt att utföra och detta har 

också uppmärksammats i den doktrin som använts i studien. Qvarsell uttrycker det väl när han 

reflekterar över just detta: 

”Av allt att döma är detta ett område där diskussionen aldrig kommer att upphöra, 
meningsmotsättningarna alltid kommer att vara stora och alla de åtgärder som vidtas 
efter en viss tid kommer att förkastas. Kanske är människans gåtfullhet för stor för att det 
skall kunna finnas några enkla svar och entydiga lösningar på de problem som hänger 
samman med den komplicerade frågan om sambandet mellan brottslighet och 
sinnessjukdom.”86 

Det går inte att bestrida Qvarsells tänkvärda uttalande om människans gåtfullhet, men det 

åligger ändå lagstiftaren och rättsvetaren att söka lösningar även för områden där enkla svar 

och entydiga lösningar är svåra att finna.  

                                                                                                                                                         
 
86 Qvarsell, Utan vett och vilja, 1993, s. 348 
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