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Angående han och hon 

I arbetet kommer genomgående genusformen han att användas. Det bör utläsas som han 

eller hon. Även om författaren ställer sig bakom det förslaget på ett neutralt personligt 

pronomen i tredje person så används det inte i arbetet eftersom det finns en viss oro från 

författarens sida att det kommer ta fokus från framställningen. Måhända har den juridiska 

konservatismen slagit rot efter alla dessa år på juristprogrammet.  
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1. Inledning 

Straffrätten är ett grymt sätt att försöka förändra människors beteenden, men att rättfärdiga 

straffet är ibland en till synes enkel uppgift. Att en mördare bör dömas till ett strängt straff 

anses närmast självklart, men det finns alltid viktiga undantag: vem straffas då inte?  

En sexåring som ilsket krossar en glasruta med full vilja utför en handling som kan inne-

bära skadegörelse enligt svensk straffrätt. Trots detta finns det ingen som skulle döma detta 

ännu oskyldiga barn till ett straff, förslagsvis böter, enligt lagens mening. Ett uppfostrande, 

strängt, samtal kanske anses nog. Barn anses med andra ord vara alltför outvecklade och 

känsliga för att kunna ta straffets konsekvenser fullt ut.  

Om vi istället ser på människor med psykiska störningar så straffas de inte på samma vill-

kor som människor utan sådana störningar. I de flesta länder anses inte de mest psykiskt 

sjuka lagöverträdarna kunna straffas. I Sverige är så inte fallet efter BrB:s införande, även 

om dessa psykiskt störda individer särbehandlas straffrättsligt. Att sinnesjuka, psykiskt 

abnorma eller allvarligt psykiskt störda lagöverträdare bör särbehandlas i straffrätten är en 

allmänt utbredd uppfattning i både tid och rum. Redan i det antika Grekland och i romar-

riket särbehandlades de psykiskt störda individerna. Brist på förnuft eller fri vilja kunde 

betyda att en individ inte straffades lika hårt som en s.k. frisk människa därför att det inte 

ansågs rimligt.
1
 Den huvudsakliga frågan är inte om dessa individer ska särbehandlas, utan 

den svåra frågan är hur de ska särbehandlas.  

Genom åren har vi sett ett antal uppmärksammade rättsfall
2
  i Sverige där psykiskt störda 

individer begått allvarliga brott. Reaktionen på och diskussionen kring dessa rättsfall har 

varit intensiv och uppmärksammat brister i den svenska lagstiftningen. En fråga som 

brukar blossa upp efter sådana avgörande rättsfall är vad den samhälleliga reaktionen bör 

vara när psykiskt störda individer begår kriminaliserade gärningar. Hur straffar vi någon 

som inte har förmåga att rå för sitt eget beteende? 

  

                                                 
1
 Qvarsell, Roger, Utan vett och vilja: om synen på brottslighet och sinnessjukdom, Carlsson, Stockholm, 

1993 s. 15 f. 
2
 Som exempel: Flinkfallet, Anna Lindh-fallet och Rödebymålet. 
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1.1 Motiv och syfte 

En offentlig utredning
3
 har nyligen föreslagit ett införande av ett s.k. tillräknelighets-

begrepp i svensk straffrätt. I Sverige tillämpades innan BrB:s införande en tillräknelighets-

modell.  Frågan om hur allvarligt psykiskt störda lagöverträdare bör behandlas i svensk 

straffrätt är således uppe för diskussion igen. 

Debatten om straffrättslig särbehandling av psykiskt störda individer avser frågor som 

spänner över ett flertal discipliner och samhällsnivåer som inte sällan har olika intressen i 

åtanke. Det är därför ofta svårt att mellan debattörerna finna en godtagbar kompromiss. 

Det finns, inte oväntat, stora svårigheter med att hitta det ”perfekta systemet”. Kanske 

beror svårigheterna på en alltför grundläggande meningsskiljaktighet mellan debattörerna. 

Det finns därför anledning att analysera frågan om tillräknelighet än en gång. Framställ-

ningen riktar sig till de aktörer som förekommer i diskussionen kring särbehandlingen av 

psykiskt sjuka lagöverträdare, bland dem också lagstiftaren. 

Syftet med arbetet är att analysera den föreslagna regleringen mot bakgrund av utveckl-

ingen inom svensk straffrätt vid brottsbalkens införande.  

1.2 Frågeställning och tes 

 Varför avskaffades tillräknelighetsbegreppet vid brottsbalken införande, och vad 

har detta fått för konsekvenser i svensk straffrätt? 

 Vad blev konsekvenserna av tillräknelighetsbegreppets avskaffande för särbehand-

lingen av psykiskt störda lagöverträdare? 

 Vad kommer konsekvenserna bli, och vad finns det för fördelar och nackdelar vid 

ett återinförande av ett tillräknelighetsbegrepp i svensk straffrätt? 

1.3 Precisering och avgränsning 

Eftersom frågan om tillräknelighet inte uteslutande är juridisk måste något sägas om av-

gränsningen från andra discipliner. Fokus i arbetet ligger på de juridiska spörsmålen. 

Annan problematik kommer dock att beröras i en inte obetydlig utsträckning. Psykiatri, 

kriminologi och även filosofi kommer att få ett visst utrymme i framställningen eftersom 

frågan om tillräknelighet gränsar till dessa områden. 

                                                 
3
 SOU 2012:17 Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd. Betänkande av 

Psykiatrilagsutredningen. 
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Andra rättsområden än straffrättsliga kommer inte behandlas i någon större utsträckning. 

Förvaltningsrättsliga tvångsåtgärder, enligt t.ex. LPT, som kan bli aktuella för psykiskt 

sjuka lagöverträdare kommer inte att behandlas. Frågor av civilrättslig natur, t.ex. skade-

stånd till målsägande i brottmål, kommer inte heller att beröras närmare. 

I arbetet ligger fokus på ett gärningsmannaperspektiv. Detta är naturligt eftersom frågan 

om tillräknelighet är fokuserad på gärningsmannens tillstånd vid tiden för gärningen. 

1.4 Material och metod 

Huvudsakligen har en traditionell juridisk metod tillämpats. Arbetet har således en rätts-

vetenskaplig prägel där rättskälleläran fungerar som utgångspunkt vad gäller informations-

sökningen. Sökningar i Stockholms universitets biblioteksdatabas har utgjort en stor del av 

informationssökningen.  

Alla rättskällor, d.v.s. författningar, förarbeten, doktrin etc. har använts i olika stor 

utsträckning. Texten i kap. 6 och 7 bygger i princip enbart på förarbeten eftersom kapitlen 

specifikt rör offentliga utredningar. Eftersom arbetet syftar till att analysera SOU 2012:17 

intar detta betänkande av naturliga skäl en viss särställning. Utöver de traditionella 

rättskällorna har alla inkomna remissvar gällande SOU 2012:17 begärts ut från Social-

departementet. Några av de mest relevanta remissvaren har sedan använts i arbetet för att 

belysa och analysera utredningen. En del av källmaterialet är inte från den juridiska 

disciplinen. Eftersom frågan om psykiskt störda individer inte till obetydlig del är tvär-

vetenskaplig natur måste arbetet kompletteras med t.ex. kriminologiska eller psykiatriska 

artiklar eller böcker. Arbetet har inte hämmats i brist på källmaterial. 

Huvudsakligen har metoden varit att utgå från det mer generella och arbeta sig vidare mot 

det specifika. I kap. 2-7 är innehållet till stora delar deskriptivt för att sätta problemet i en 

relevant kontext. I kap. 8-10 är innehållet mer argumenterade, normativ, med stöd i de 

tidigare kapitlen. 

Kap. 2-4 innehåller en historisk och principiell redogörelse. Kap. 5-7 fokuserar på gällande 

rätt och de betänkanden som föreslagit återiförande av ett tillräknelighetsrekvisit. Kap. 8-

10 är främst en analytisk del som söker svara på frågeställningarna. 
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1.5 Särskilda problem med vissa begrepp 

Ett särskilt problem är att det inte finns ett enhetligt system vad gäller definitionen av 

psykisk störning. T.ex. stämmer inte juridiska och psykologiska definitioner överens. 

Begreppet ”allvarlig psykisk störning” är juridiskt och måste särskiljas från psykologiska 

eller psykiatriska sjukdomsbegrepp. I detta arbete kommer följaktligen alla benämningar 

om psykiska avvikelser avse det juridiska begreppet om inget annat framgår.  

Det finns i arbetet ingen anledning att göra skillnad på begreppen införa och återinföra (ett 

tillräknelighetsbegrepp). Förslaget om att en tillräknelighetmodell ska utgöra en del av 

svensk rätt innebär en principiell återgång till en äldre modell som inte nödvändigtvis 

behöver ha konsekvensen att rättsläget blir detsamma som innan BrB:s införande. I fram-

ställningen kommer således begreppen införande och återinförande användas med samma 

huvudsakliga betydelse. 
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2. Straffrättsliga utgångspunkter 

Inledningsvis tar detta kapitel upp ett antal grundläggande perspektiv som kan påverka och 

genom åren har påverkat straffrätten. Dess utgångspunkter rör särskilt, men inte ute-

slutande, den straffrättsliga särbehandlingen av psykiskt avvikande lagöverträdare. 

2.1 Principer och ideologier 

2.1.1 Proportionalitet 

Tanken om proportionalitet, som uttrycks i den s.k. proportionalitetsprincipen, innebär att 

straffet ska stå i rimlig proportion till gärningen. Proportionalitet ska iakttas när lagstiftaren 

ställer upp nya författningar. Inom straffrätten är frågan om ett brotts abstrakta straffvärde, 

d.v.s. straffskalan, till stor del styrd av tanken om proportionalitet. Dessutom ska pro-

portionalitet iakttas inom den bestämda straffskalan vid ett utdömande av straff, pro-

portionalitet får betydelse vid varje enskilt fall. Det finns ett spann som vi ska röra oss 

inom, d.v.s. vad som är rimligt. Proportionalitet syftar till att straffet i slutändan ska vara 

rättvist.
4
 

Proportionalitet innebär ett krav på att straffet inte får vara för lindrigt eller för strängt med 

hänsyn till vissa faktorer. En av dessa faktorer är brottslighetens allvar som spelar en av-

görande roll vid bedömningen vid vilken typ av straff som ska dömas ut, typiskt sett böter 

eller fängelse. Gärningens allvar inverkar sedan på hur hårt ett straff blir, t.ex. hur många 

dagsböter eller hur många månaders fängelse som döms ut. Lagöverträdarens personliga 

tillstånd kan också påverka straffet, t.ex. vid psykisk störning och olika mått av skuld.
5
 

2.1.2 Prevention 

Prevention sätter frågan om proportionalitet delvis åt sidan för intresset att förhindra fram-

tida brottslighet. Straff behöver inte vara rimligt med hänsyn till gärningens farlighet eller 

olika mått av skuld, utan avskräckning eller behandling får en avgörande betydelse vid 

bestämningen av straffet. En klassisk uppdelning brukar göras mellan allmänprevention 

och individualprevention. Allmänprevention, eller avskräckning, syftar till att genom 

kriminalisering avhålla en större massa, t.ex. alla medborgare i en stat, från ett visst 

beteende. Individualprevention syftar till att avhålla en enskild lagöverträdare från att begå 

nya brott. Detta kan t.ex. uppnås genom vård eller behandling i det enskilda fallet.
6
 

                                                 
4
 Borgeke, Martin, Att bestämma påföljd för brott, 2, Nordstedts juridik, Stockholm, 2012, s. 32 f. 

5
 Jareborg, Nils & Zila, Josef, Straffrättens påföljdslära, 3., Nordstedts juridik, Stockholm, 2010, s. 72 f. 

6
 Borgeke, s. 26 ff. 
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2.1.3 Konformitet och skuld 

Konformitetsprincipen innebär att enbart den med förmåga att rätta sig efter lagen kan 

betraktas som ansvarig för brott. Motsatsvis gäller alltså att den som inte kan rätta sig efter 

lagen inte kan vara ansvarig för brott. Det är en grundläggande princip som hänger 

samman med lagstiftarens trovärdighet. Om de av lagstiftaren formulerade lagarna inte 

rimligen går att följa kan lagstiftarens rättspolitiska förmåga med stöd av denna princip 

ifrågasättas.
7
 

Skuldprincipen är en vidareutveckling av konformitetsprincipen. Meningen med skuld-

principen är att endast den som rimligen kan klandras för en gärning bör tillerkännas straff-

rättsligt ansvar. En gärningsman måste kunna rå för sina handlingar för att han ska kunna 

betraktas som skyldig eller ansvarig. Motsatsvis gäller att någon som inte rimligen kan 

åläggas skuld inte heller rimligen bör straffas. Det är en grundregel för att urskilja dem 

som vi anser lida av en förnuftsbrist. Skuldprincipen innebär kortfattat nulla poena sine 

culpa, vilket betyder ”inget straff utan skuld”. Skuldprincipen uppställer också ett krav på 

proportionalitet. Straffet ska stå i en rimlig proportion till skulden.
8
 

2.1.4 Humanitet 

Ledord för en human syn på straffrätten är respekt, medkänsla och tolerans. Det innebär att 

begreppen ond respektive god inte kan sägas existera eller ha något önskvärt syfte.  Det 

kan dock vara svårt att applicera ett dylikt synsätt i verkligheten där krav på effektivitet 

och tydliga reaktioner mot brottslighet är ständigt närvarande.
9
 

Att iaktta humanitet vid bestraffning innebär att det måste finnas ett visst mått av rimlighet 

och måttlighet. Att straffa är ett så ingripande tvångsmedel att en så lindring påföljd som är 

möjlig ska dömas ut, d.v.s. systemet bör präglas av en viss tolerans.
10

 

2.2 Den fria viljan 

Oenigheten om psykiskt avvikande individer bör eller ens kan bära straffrättsligt ansvar är 

nära förknippat med den ständiga diskussionen om människor har en fri vilja. Begreppen 

determinism och fri vilja representerar här den grundläggande motsättning som gjort sig 

gällande genom åren. Med dessa begrepp avses en väldigt generaliserad och grund-

läggande bild av människan och hennes förutsättningar. 

                                                 
7
 SOU 2012:17 s. 532. 

8
 SOU 2012:17 s. 522 f. 

9
 Jareborg & Zila, s. 91 ff. 

10
 Borgeke, s. 33 f. 
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En strikt deterministisk syn på människan innebär att alla hennes handlingar är resultatet 

av något som tidigare inträffat. Allting, orsak och verkan, är förutbestämt och låter sig inte 

påverkas av någon fri vilja. Människan är således styrd av något högre, en naturlag eller 

t.ex. en Gud.
11

 En betydelsefull person som representerade ett deterministiskt synsätt var 

den italienske kriminologen Cesare Lombroso. Han ansåg att det fanns vissa medfödda, 

biologiska, särdrag som utmärkte en kriminell individ. Storleken på öronen, långa armar, 

sluttande pannor m.m. kunde vara utmärkande särdrag som indikerade att någon var 

kriminell.
12

  

Att människor tillerkänns en fri vilja kallas ibland för indeterminism. Det är en före-

ställning om att människans liv tillhör henne själv, att hon kan göra rationella val och inte 

styrs av något förutbestämt. Inom kriminologin tillämpas en teori om fri vilja som kallas 

för rational choice. Synsättet går ut på att behandla den potentiella lagöverträdaren som en 

individ med förmåga att göra rationella val. Företrädare för synsättet rational choice var 

bland andra Cesare Beccaria och Jeremy Bentham.
13

  

I en deterministisk syn på människan spelar begrepp som ansvar och skuld en mindre roll, 

eftersom de handlingar eller gärningar som en individ företar sig beror på omständigheter 

utom individens kontroll. Om människor på motsatt sätt tillskrivs en fri vilja kommer vår 

förmåga till ett rationellt val innebära att vi kan tillerkännas skuld och dömas till ansvar.  

  

                                                 
11

 Sarnecki, Jerzy, Introduktion till kriminologi, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 44 f. 
12

 Burke, Roger Hopkins, An introduction to criminological theory, Willan, Cullompton, 2001, s. 54 f. 
13

 Sarnecki, s. 43 f, 46 f. 
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3. Straffrättsligt ansvar 

En individ får enligt den svenska straffrätten stå till svars för sina gärningar om vissa för-

utsättningar är uppfyllda. Först då kan gärningsmannen klandras och vi kan straffa honom. 

Till detta tillkommer ett antal undantag, skäl för särbehandling, som kan göra att en 

gärningsman betraktas som skyldig i mindre grad än om dylikt undantag inte vore tillämp-

ligt. 

3.1 Brottsbegreppet 

För att förstå hur ett införande av ett tillräknelighetsbegrepp kommer påverka en straff-

rättslig prövning måste först något om brottsbegreppet nämnas. Det har genom åren lagts 

fram ett antal förslag till hur brottsbegreppet bör förklaras, men i denna framställning har 

en relativt ny modell använts. I boken Kriminalrättens grunder och en artikel
14

 har en ny 

modell lanserats för att bestämma frågan om brott föreligger. Även den senaste offentliga 

utredningen som föreslår tillräknelighet använder sig av modellen.
15

   

För att en gärning ska kunna utgöra brott måste, enligt BrB 1:1, ett straff vara föreskrivet. 

Att straff är föreskrivet räcker dock inte, frågan om ett brott är begånget beror på om vissa 

förutsättningar, rekvisit, är uppfyllda. Dessa rekvisit är i sin tur uppdelade i vad som ibland 

kallas för objektiva och subjektiva rekvisit, eller s.k. gärningsrekvisit och ansvarsrekvisit.
16

  

För att brott ska föreligga måste först rekvisiten för en otillåten gärning vara uppfyllda (A). 

Gärningen ska vara sådan att den uppfyller brottsbeskrivningsenligheten i den aktuella 

straffbestämmelsen (A1). De olika brotten ställer upp varierande brottsbeskrivningar och 

konstruktioner, t.ex. överskjutande uppsåtsrekvisit eller brott som begås genom vårds-

löshet. Dessutom krävs vad som brukar kallas för gärningsculpa för att rekvisitet (A1) ska 

anses uppfyllt. Med detta menas att en gärningsman ska ha kontroll över händelsekedjan 

till dess att brottet är fullbordat. Har gärningsmannen inte sådan kontroll kan gärningsculpa 

ändå föreligga om han tagit en otillåten risk som var relevant för den utgången. Gärningen 

måste också ha viss koppling
17

 till Sverige för att rekvisitet (A1) ska anses uppfyllt. Vidare 

                                                 
14

 Asp, Petter & Ulväng, Magnus, Täckningsprincipens ABC, Juridisk Publikation 2/2009, s. 265. 
15

 SOU 2012:17 s. 556 
16

 Asp & Ulväng, Kriminalrättens grunder, Iustus, Uppsala, 2010, s. 33. 
17

 Nationella begränsningar som medborgarskap eller territorium får betydelse vid prövningen. Se Asp & 

Ulväng, Kriminalrättens, s. 38.  
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får inga rättfärdigande omständigheter (A2) föreligga. Med detta avses t.ex. vissa 

bestämmelser om nöd och nödvärn i BrB 24 kap.
18

 

Nästa steg blir att avgöra om rekvisiten för personligt ansvar är uppfyllda (B). Detta inne-

bär först ett allmänt skuldkrav (B1) som innebär att någon av skuldformerna uppsåt (dolus) 

eller oaktsamhet (culpa) ska föreligga. För att uppsåt ska föreligga krävs minst s.k. 

likgiltighetsuppsåt; Gärningsmannen ska ha misstänkt vad hans gärning kan ge för utgång, 

och han ska sedan varit likgiltig inför den möjliga utgången.
19

 En grundläggande förut-

sättning för uppsåt anses vara att gärningsmannen i tillräcklig grad varit medveten om sina 

gärningar.
20

 Typiskt sett måste alla rekvisiten i en straffbestämmelse täckas av uppsåt eller 

oaktsamhet beroende på hur brottsbeskrivningen ser ut, detta enligt den s.k. täcknings-

principen. Slutligen för att brott ska anses begånget så får inte helt ursäktande omständig-

heter föreligga (B2), t.ex. excess eller straffrättsvillfarelse i BrB 24 kap.
21

 

Är alla dessa rekvisit uppfyllda har ett brott begåtts. Det är då möjligt att se någon som 

straffrättsligt ansvarig för sina handlingar. Författarna har också diskuterat om det före-

ligger en ytterligare nivå (C), som skulle vara rekvisit för straffbarhet.
22

  

Ett tillräknelighetsrekvisit skulle enligt SOU 2012:17 bli ett nytt rekvisit för personligt 

ansvar (B1) som enligt betänkandet ska prövas innan frågan om uppsåt.  

3.2 Straffrättslig särbehandling 

”Försök ’klandra’ ett litet barn, en sinnessjuk människa eller en katt! Ni skall finna att ni gör något annat.”  

– Nils Jareborg, Straffrättsideologiska fragment  

Det tycks vara en närmast universell föreställning att samhället har rätt att särbehandla 

vissa människor för att de inte besitter samma psykiska kvalitéer som majoriteten av be-

folkningen. Detta är en form av legitim diskriminering som ger staten rätt att tillgripa 

särskilt tvång när en psykiskt störd individ begår brott, anses ha ett trängande vårdbehov 

eller på annat sätt är en fara för sig själv eller andra. Detta kan medföra att en lagöver-

trädare som är tillräckligt psykiskt avvikande särbehandlas straffrättsligt i någon form. 

                                                 
18

 Asp & Ulväng, Kriminalrättens, s. 34 ff. 
19

 Asp & Ulväng, Kriminalrättens, s. 321 f. 
20

 RH 2008:90 under rubriken ”Uppsåtsbegreppet och kravet på medvetenhet”. 
21

 Asp & Ulväng, Kriminalrättens, s. 40 f. 
22

 Asp & Ulväng, Kriminalrättens, s. 43 f. 
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Susanne Wennberg menar att psykiskt störda lagöverträdare kan särbehandlas straffrättsligt 

på huvudsakligen tre olika sätt: (1) Gärningsmannen kan gå fri från ansvar, (2) han kan 

erhålla vård som straff eller (3) han kan spärras in för att oskadliggöra en farlighet. Utöver 

dessa kan strafflindring bli aktuellt om psykisk oförmåga anses vara en förmildrande om-

ständighet. I första fallet (1) pratar vi typiskt sett om ett tillräknelighetrekvisit som är ett 

vanligt sätt att hantera psykiskt störda lagöverträdare runtom i världen. Om vi jämför med 

rättsordningar som är likvärdiga med Sverige vad avser rättutvecklingen så är det enbart ett 

fåtal som inte tillämpar ett tillräknelighetskriterium.
23

 Istället tillämpas i Sverige något som 

liknar det andra fallet (2) ända sedan BrB:s införande 1965.
24

 

När vi talar om straffrättslig särbehandling för lagöverträdare har begreppen otillräknelig, 

psykisk störd, psykiskt abnorm, sinnessjuk, sinnesslö, avvita etc. haft något olika innebörd 

genom åren. De är dock jämförbara i sitt syfte att försöka beskriva en personkrets som 

uppfattas så psykiskt avvikande att de bör erhålla en straffrättslig särbehandling. Andra 

länders begreppsbildning ser olika ut, men i huvudsak försöker de definiera samma person-

krets.
25

  

Ett sätt att särbehandla psykiskt störda lagöverträdare är genom att tillämpa ett 

tillräknelighetsbegrepp. Tillräknelighet kallas också för imputabilitet eller ansvarsförmåga. 

Begreppet förmodas komma från den tyske tänkaren Samuel von Pufendorf på 1600-talet. 

Tillräknelighetsläran har utvecklats under en lång tid, men det går att urskilja dess 

ursprung i den klassiska straffrättsläran som var dominerande i många rättordningar efter 

den franska revolutionen. Principen är att bristande ansvarsförmåga innebär 

otillräknelighet; Är en gärningsman otillräknelig kan han inte straffas.
26

  

En person anses uppfylla kravet på tillräknelighet om han har ansvarsförmåga. Begreppet 

ansvarsförmåga har sitt ursprung i skuldprincipen; Kan vi tillerkänna en person skuld så 

kan vi också ålägga honom ansvar. En person kan antingen vara tillräknelig eller 

                                                 
23

 Här brukar nämnas Grönland respektive Utah, Montana och Idaho i USA. 
24

 Wennberg, Behovet av en straffrättslig särbehandling av psykiskt avvikande brottsligar, JT 99/00 s. 622 f 

och 627. 
25

 Jareborg, Nils, Handling och uppsåt: en undersökning rörande doluslärans underlag = Action and 

crimimal intent, Nordstedt, Diss. Uppsala: Univ., Stockholm, 1969 s. 340. 
26

 Strahl, Ivar, Allmän straffrätt i vad angår brotten, Nordstedt, Stockholm, 1976, s. 76. 
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otillräknelig. Denna kategorisering blir avgörande för frågan om brott kan anses föreligga, 

och såldes också om straff kan utdömas för den enskilda individen.
27

  

De individer som i regel bedöms som otillräkneliga kan idag rätteligen benämnas som 

lagöverträdare med kvalificerade former av psykisk störning. I princip krävs det att 

individen uppfyller ett förutbestämt krav på förmåga till förståelse eller kontroll över sitt 

handlande för att straffrättsligt ansvar ska kunna åläggas honom. Här talar vi om en för-

måga till ett förnuftigt val.
28

 

4. Historik - regleringen innan brottsbalken 

Principen om att psykiskt störda individer ska särbehandlas är inte en ny tanke inom straff-

rätten. Synsättet förekom redan i de svenska medeltidslagarna. Även ute i Europa fanns 

detta synsätt i t.ex. tidiga romerska och germanska lagar. Det är dock först vid införandet 

av 1864 års strafflag (SL) som lagstiftningen i Sverige härom tydligt tar form.
29

 Lagtexten 

använder sig inte uttryckligen av begreppet tillräknelighet men detta begrepp återfinns i 

bl.a. förarbeten och doktrin. 

4.1 1864 års strafflag 

Utformningen av SL från 1864 var inspirerad av den klassiska straffrättslärans utveckling i 

Europa. SL innehöll bestämmelser om straffansvar och förminskat straffansvar. En individ 

kunde straffriförklaras om han inte ansågs besitta ansvarsförmåga, vilket var en del av 

tillräknelighetsläran. De som kunde erhålla en straffriförklaring var de ”afvita eller hvilken 

förståndets bruk, genom sjukdom eller ålderssvaghet varit berövat”. Afvita, eller avvita 

betydde att någon var från vettet, en idiot. Individer som led av s.k. tillfällig sinnes-

förvirring som uppkommit utan egen skuld kunde också erhålla en straffriförklaring.
30

  

Begreppet förminskat straffansvar, ibland kallat förminskad tillräknelighet, gav dom-

stolarna större möjligheter att beakta psykiska störningar som inte riktigt kunde sägas ut-

göra tillräckliga skäl för straffriförklaring. Resultatet blev istället en minskning av 

straffet.
31

 

                                                 
27

 Jareborg, Straffrättens ansvarslära, Iustus, Uppsala, 1994 s. 258 och Jareborg, Handling och uppsåt, s. 340 

f. 
28

 Borgeke, s. 302. 
29

 SOU 1942:59 s. 27. 
30

 Wennberg, s. 625 och SOU 1942:59. 
31

 SOU 1942:59 s. 27. 
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Enligt straffriförklaringarnas utformning i lagtext förelåg inte ett uttryckligt krav på 

orsakssamband mellan det psykiska tillståndet och gärningen, d.v.s. att brottet var begånget 

under ett psykiskt avvikande tillstånd. Det är dock möjligt att domstolarna i praktiken 

tillämpade ett sådant krav.
32 

 

4.2 Individualpreventionen tar över 

”Den juridiska ortodoxin […] är esoterisk och existerar endast för ett litet fåtal, medan folkets stora massa 

lever sitt liv alldeles obekymrad om juridikens dogmbyggnader .”  

– Olof Kinberg, Straff eller straffrihet?   

Under början av 1900-talet genomfördes en mängd reformarbeten som inte förändrade 

regleringen med straffriförklaringar i någon avgörande utsträckning.
33

 Regleringen gick att 

finna i SL 5 kap. 5 § och 6 §. Även om tillräknelighetsmodellen inte reformerades så för-

ändrades synen på hur psykiskt störda lagöverträdare borde särbehandlas vid denna tid.  

Omvälvningen i svensk straffrätt kan sägas börja med en viktig person som kraftigt mot-

satte sig en tillräknelighetsmodell, nämligen den svenske rättspsykiatrikern Olof Kinberg. 

Med ett antal skrifter
34

 gick han till attack mot tillräkneligheten. Kinberg hämtade 

inspiration från den positiva straffrättsskola som växte fram i Italien under ledning av 

Enrico Ferri och Cesare Lombroso under den senare hälften av 1800-talet. Kinberg ansåg, 

precis som Ferri och Lombroso, att begreppet tillräknelighet var ett metafysiskt begrepp 

utan innebörd: ”[…] ett tomt ord utan motsvarighet i verklighetens värld.” Alla människor 

var istället socialt ansvariga för sina handlingar som påverkade den sociala omgivningen.
35

  

Kinberg hade sin utgångspunkt i ett deterministiskt synsätt på människan. Alla brottslingar 

var mer eller mindre defekta och behövde adekvat vård för att förhindra dem från att begå 

fler brott. Vård som straff var enligt Kinberg acceptabelt eftersom detta var det bästa alter-

nativet, därmed förespråkade han en individualpreventiv vårdmodell.
36

 Rättspsykiatrins 

starka ställning som sakkunniga vid domstolarnas tillämpning av straffriförklaringarna 

                                                 
32

 Wennberg, s. 625 
33

 SOU 1942:59 s. 27 f. 
34

 Hans skrift Om den s.k. tillräkneligheten är kanske det bästa exemplet. 
35

 Kinberg, Olof, Straff eller straffrihet?, Stockholm, 1945, s. 8. 
36

 Wennberg, s. 630 f. 
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kombinerat med dessa nya tankegångar ledde till att allt fler brottslingar förklarades som 

otillräkneliga under början av 1900-talet.
37

 

En annan betydelserik person som bidragit till den individualpreventiva inriktning som 

straffrätten tog i början av 1900-talet var den dåvarande straffrättsprofessorn Johan Thyrén. 

Enligt Thyrén var inte vedergällning det huvudsakliga målet för straffrätten, syftet var 

istället att skydda samhället genom avskräckning, förbättring eller oskadliggörande. 

Thyrén arbetade fram ett förslag till en ny strafflag som aldrig antogs, men hans 

individualpreventiva idéer fick trots detta genomslag i svensk straffrätt.
38

  

Offensiven mot tillräknelighetsmodellen ledde inte till något totalt avskaffande. År 1945 

ändrades regleringen något, och 1965 infördes BrB som visserligen avskaffade straffri-

förklaringarna som funnits i SL, men som behöll fragment av tillräknelighetsbegreppet. 

4.3 Ändringar 1945 

Under första hälften av 1900-talet hade straffriförklaringarnas tillämpningsområde utvid-

gats markant. Även ”abnormitet som inte bestod i intellektuell undermålighet” kunde leda 

till straffrihet. Många ställde sig frågan om domstolarnas praxis på området var tillräckligt 

konsekvent. Röster i debatten hävdade att domstolarna inte uppställde tillräckliga krav på 

graden av den psykiska avvikelsen. Ett särskilt område som diskuterades var om psyko-

pater, individer med viss personlighetsstörning, skulle kunna erhålla straffrihet eller 

straffminskning. Till slut utmynnade debatten i en offentlig utredning, SOU 1942:59, som 

bara delvis genomfördes och implementerades 1945. Ordförande i denna utredning var 

Karl Schlyter, tidigare justitieminister i regeringen mellan 1932-1936. Syftet med lag-

förslaget var bl.a. att begränsa (men inte avskaffa) tillämpningen av straffrihets-

förklaringarna i SL 5 kap. 5 §.
39

 Schlyter var en anhängare av Olof Kinberg, vilket kan 

exemplifieras med att han såg Kinberg som den ”nordiske kriminologins obestridde 

mästare”.
40

 Schlyter var vidare influerad av den positiva straffrättsskola som Enrico Ferri 

företrädde.
 41

 

                                                 
37

 Wennberg, s. 630 
38

 Qvarsell, s. 213 f. 
39

 Strahl, s. 76 f. och Wennberg, s. 625 f 
40

 Belfrage, Henrik, Reformförslagen rörande psykiskt abnorma lagöverträdare efter brottsbalkens tillkomst 

– en kritisk granskning, i SvJT 1985 s. 770 som citerar Schlyter, Karl, Olof Kinberg 70 år, i SvJT 1943.  
41

 Sundell, Jan-Olof, Karl Schlyter: en biografi, 1. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 1998 s. 215. 



18 

 

Efter lagändringen 1945 bestod personkretsen som kunde erhålla straffriförklaring av de 

som var ”sinnessjuka, sinneslöa eller led av annan själslig abnormitet av så djupgående 

natur att den måste anses jämställd med sinnesjukdom”. Under det sistnämnda uttrycket, 

det s.k. jämställdhetsbegreppet, av mer generell karaktär skulle psykopater kunna hän-

föras.
42

  

Sinnesjukdom innefattade enligt förarbetena en mängd olikartade tillstånd. Som exempel 

kan nämnas schizofren sinnessjukdom, manisk-depressiv sinnessjukdom och kronisk för-

ryckthet (paranoia).
43

 Sinneslöhet, eller intellektuell undermålighet som det också kallades, 

ansågs inte innefatta någon mer specifik personkrets annat än dem som ”på grund av sina 

intellektuella defekter intaga en särställning i samhället.”
44

 Jämställdhetsbegreppet, d.v.s. 

kvalificerad självslig abnormitet, var föremål för en gedigen debatt. Den offentliga 

utredningen SOU 1942:59 lämnade ett sådant begrepp därhän. Det ansågs dock nödvändigt 

att föra in ytterligare ett begrepp som var mer generellt definierat för att inte vara alltför 

bunden vid icke-juridiska begreppsbildningar.
45

 

Förutom att personkretsen definierades annorlunda så infördes 1945 ett krav på orsaks-

samband vad gällde tillämpningen av SL 5 kap. 5 § och 6 §. Det krävdes alltså nu ett 

kausalsamband mellan psykiskt avvikelse och gärning för att en straffriförklaring skulle 

vara möjlig. Begick någon ett brott utan någon psykisk störning och utvecklade en sådan 

först senare innebar detta att straffriförklaring inte kunde komma ifråga.
46

  

Strafflagberedningens förslag, SOU 1942:59, var i vart fall ett steg på vägen mot en 

brytning med den gamla tillräknelighetsmodellen eftersom vårdbehovet tog en större plats i 

svensk straffrätt än förut.
47

  

Tiden mellan reformen 1945 och BrB:s införande 1965 präglades inte av några utmärkande 

reformer eller händelser som kan anses av större vikt för detta arbete.  

                                                 
42

 Wennberg, s. 626. 
43

 SOU 1942:59 s. 44 f. 
44

 SOU 1942:59 s. 52. 
45

 Strahl, s. 77. 
46

 SOU 2012:17 s. 504. 
47

 Wennberg, s. 625 f. 
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5. Gällande rätt - brottsbalken 

I förarbetena till BrB (1962:700) behandlas inte den principiella frågan om tillräknelighets-

begreppets avskaffande i svensk straffrätt, utan de överväganden som görs är enbart av 

praktisk natur.
48

    

5.1 Från ansvar till påföljd - brottsbalkens införande 

Efter införandet av BrB 1 januari 1965 uppställdes reglerna om psykiskt störda lagöver-

trädares straffrättsliga särbehandling främst i BrB 33:2. I den nya regleringen utmönstrades 

institutet med straffriförklaringarna vilket gjorde att lagen inte längre uppställde ett krav på 

tillräknelighet som förutsättning för personligt ansvar. BrB:s införande innebar att 

kvalificerat psykiskt störda individer ansågs ha straffrättslig ansvarsförmåga. Detta innebar 

att individer som tidigare räknats som otillräkneliga nu kunde begå brott, och även dömas 

till straff.
49

 Särbehandlingen av de psykiskt störda lagöverträdarna gick efter BrB:s 

införande ut på att ett fängelseförbud uppställdes för den aktuella personkretsen. Enbart 

påföljderna skyddstillsyn, böter eller överlämnande till särskild vård kunde bli aktuella.
50

  

Personkretsen som särbehandlades straffrättsligt definierades i BrB på samma sätt som i 

SL. De som led av ”sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan själslig abnormitet av så 

djupgående natur att den måste anses jämställd med sinnesjukdom” kunde erhålla straff-

rättslig särbehandling vid påföljdsvalet, och kunde således inte dömas till fängelse.
51

  

Frågor som tidigare berört bedömningen av tillräknelighetsrekvisitet beaktades inte längre 

vid frågan om brott var förövat, utan vid ett senare påföljdsval.
52

 Detta innebar att dom-

stolen var tvungen att bedöma om en psykiskt störda lagöverträdare var uppsåtlig eller 

oaktsam för att brott skulle föreligga. 

Vidare uppställdes, precis som efter lagändringen av SL år 1945, ett krav på orsaks-

samband. För att fängelseförbudet skulle komma ifråga krävdes att det fanns en tillräcklig 

koppling mellan störningen och brottet. I normalfallet krävdes alltså att den psykiska 

störningen förelåg vid gärningstillfället och föranledde gärningen. Begicks inte gärningen 

                                                 
48

 Grönwall, Lars & Holgersson, Leif, Psykiatrin, tvånget och lagen: en lagkommentar i historisk belysning, 

4. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2009, s. 33.  
49

 Jareborg & Zila, s. 18. 
50

 Enligt då gällande rätt gick det inte heller att döma individen till internering eller ungdomsfängelse. Se 

Wennberg, s. 579. 
51

 Prop. 1962:10 del C s. 96. 
52

 Asp & Ulväng, Kriminalrättens, s. 399 f. 
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under en sådan psykisk avvikelse vid gärningstillfället krävdes särskilda skäl för att döma 

till vad som motsvarar dagens rättspsykiatriska vård, enligt BrB 31:3 st. 2.
53

  

Denna reform var en tydlig vinst för den behandlingsideologiska offensiven, som Olof 

Kinberg stått i spetsen för. Det centrala var att rätt påföljd kunde dömas ut, oavsett om 

gärningsmannen haft ansvarsförmåga.
54

 Att behandlingsideologin vunnit mark kan 

illustreras av departementschefens uttalande i förarbetena:  

”Problemet är enligt min mening främst av praktisk natur; det väsentliga är att det 

brottslingsklientel varom här är fråga får den behandling, som med hänsyn till omständig-

heterna är bäst lämpad såsom reaktion på den brottsliga handlingen.”
55

  

Även Nils Jareborg uttalade sig om att reformen var av en ”[…] huvudsakligen termino-

logisk karaktär”. Det är dock svårt att utläsa mer exakt vad Jareborg ansåg om 

avskaffandet av tillräknelighetsbegreppet vid denna tid.
56

 BrB:s införande var i vart fall ett 

ställningstagande i svensk rätt att individualpreventiva skäl vunnit en strid mot de klassiskt 

straffrättsliga principerna om proportionalitet, konformitet och skuld.  

Införandet av BrB innebar dock inte en fullständig brytning från tillräknelighetsläran. 

Samma personkrets som tidigare erhöll straffriförklaringar särbehandlades nu istället 

genom att de inte kunde dömas till fängelse. I viss mån kan alltså den problematik som 

behandlats i samband med tillräknelighetsbegreppet ha flyttats över till påföljdsvalet. Det 

var inte heller fråga om en äkta behandlingsmodell eftersom en sådan inte uppställer något 

förbud mot att döma till fängelse om vårdbehovet kan tillgodoses på detta sätt.
57

  

I SL 5 kap. 5 § st. 2 undantogs tidigare de som ”utan eget vållande råkat i ett sådant till-

stånd att han var från sina sinnens bruk” från straffrättsligt ansvar. Detta var ett begrepp 

som kallades för ”tillfällig sinnesförvirring”. Tillfällig sinnesförvirring utgjordes av sådana 

tillstånd där gärningsmannen var temporärt förvirrad t.ex. vid epilepsianfall, medicinering, 

hastigt uppvaknande eller skador mot huvudet.  Efter BrB:s införande 1965 så togs denna 

regel bort i lagtexten. I propositionen till BrB ansågs det onödigt att ta med frågan om till-

fällig sinnesförvirring i lagtext eftersom reglerna om uppsåts- och oaktsamhetprövning 

                                                 
53

 Prop. 1962:10 del C s. 354 f.  
54

 Prop. 1962:10 del C s. 104. 
55

 Prop. 1962:10 del C s. 107. 
56

 Jareborg, Handling och uppsåt, s. 342. I flera senare skrifter har Jareborg emellertid tydligt gett uttryck för 

uppfattningen att tillräknelighetsmodellen är att föredra. 
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täckte den luckan.
58

 Dessutom angavs i promulgationslagen till BrB att det fortfarande 

skulle gälla ett undantag från ansvar vad avsåg tillfällig sinnesförvirring. Detta var alltså en 

tänkbar oskriven undantagsregel.
59

  

1988 genomfördes en påföljdsreform med följden att BrB 33:2 bytte beteckning till 30:6. 

Reformen innebär inga för framställningen relevanta förändringar utöver detta.  

5.2 Begreppet allvarlig psykisk störning 

Ett flertal förslag lades fram under sjuttio- och åttiotalet som resulterade i den reform som 

trädde ikraft 1992. Förslagen kom från den s.k. Bexeliuskommittén
60

, Socialberedningen
61

 

och en promemoria utarbetad inom justitiedepartementet. Syftet med reformen var bl.a. att 

minska personkretsen som skulle erhålla straffrättslig särbehandling.
62

 

Genom reformen infördes samlingsbegreppet allvarlig psykisk störning. Detta samlings-

begrepp används än idag och lever vidare i det senaste betänkandet som förespråkar ett 

återinförande av ett tillräknelighetsbegrepp. Begreppet innefattar alla de kvalificerat 

psykiskt avvikande individer som särbehandlas enligt ett flertal olika lagar. Samlings-

begreppet är avsett att vara allmänt gällande mellan de olika lagarna.
63

  I förhållande till 

äldre terminologi så är syftet att begreppet allvarlig psykisk störning ska ha en något vidare 

innebörd än det tidigare begreppet sinnesjukdom. De som tidigare kallades för sinnesslöa, 

nu psykiskt utvecklingsstörda, ska även de föras in under begreppet allvarlig psykisk 

störning. Däremot ska inte alla individer som tidigare föll in under den s.k. jämställdhets-

begreppet kunna föras in under begreppet allvarlig psykisk störning, vilket innebär en 

något snävare tolkning av personkretsen i sin helhet.
64

  

Mer konkret ingår i samlingsbegreppet allvarlig psykisk störning tillstånd av psykotisk 

karaktär där individen typiskt sett upplever en annan verklighet. Exempel kan vara van-

föreställningar eller hallucinationer. Vidare ingår allvarliga depressioner med själv-

mordstankar. Många av de psykoser som orsakas genom missbruk, t.ex. av alkohol eller 

narkotika betraktas också som en allvarlig psykisk störning. Mer kvalificerade former av 

psykisk utvecklingsstörning och svårartade personlighetsstörningar täcks också av 
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begreppet. Svåra krisreaktioner som kan sägas orsaka tillstånd av psykotisk art kan också 

utgöra en allvarlig psykisk störning.
65

  

Att den psykiska störningen ska vara allvarlig innebär ett krav på att den ska vara 

kvalificerad. Bedömningen om en psykisk störning är allvarlig ska göras med hänsyn till 

dess art och grad. Detta innebär att störningen kan vara av allvarlig sjukdomstyp, som 

exempel brukar schizofreni nämnas, men att graden av störning inte är särskilt allvarlig, 

och därför är det inte fråga om en allvarlig psykisk störning. Motsatsvis kan också sjuk-

domsarten inte vara särskilt allvarlig, t.ex. depression, men graden av störning är så hög 

(d.v.s. symptomen så starka) att det föreligger en allvarlig psykisk störning.
66

 

Till följd av reformen avskaffades också kravet på orsakssamband vad avsåg möjligheten 

att döma till rättspsykiatrisk vård. Trots att en allvarlig psykisk störning förelåg vid doms-

tillfället men inte gärningstillfället kunde rättspsykiatrisk vård nu ändå dömas ut. Det 

ansågs inte motiverat att begränsa domstolens möjligheter att döma psykiskt störda 

individer till en sådan påföljd. Notera att fängelseförbudet i BrB 30:6 fortfarande upp-

ställde ett krav på orsakssamband.
67

 

5.3 Självförvållade rus – Flinkfallet och Landskronafallet 

NJA 1995 s. 48. I det s.k. Flinkfallet var frågan om ett självförvållat rustillstånd kunde 

utgöra en allvarlig psykisk störning. Lagtexten i dess dåvarande lydelse uppställde ett 

fängelseförbud för gärningsmän som begått gärningar under en allvarlig psykisk störning, 

men det fanns inget uttryckligt undantag för självförvållat rus. 

Natten till den 11:e juni 1994 berövade M. F sju människor livet och försökte döda ytter-

ligare tre med ett automatvapen i Falun. M. F var yrkesofficer och fick vapnet ifrån sitt 

regemente. Dödsskjutningarna föranleddes av ett självutlöst alkoholrus som enligt HD 

innebar ett kortvarigt psykotiskt tillstånd. M. F hade tidigare reagerat avvikande på alkohol 

genom att bli våldsam och oberäknelig vid i vart fall två tillfällen. Frågan blev om M. F:s 

tillstånd kunde utgöra en allvarlig psykisk störning enligt lagens mening.  

Det psykotiska tillståndet var av en kortvarig karaktär vilket innebar att M. F inte kunde ha 

dömts till rättspsykiatrisk vård eftersom det inte längre förelåg ett vårdbehov vid 
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domstillfället. Ett annat problem var att reformen som införde samlingsbegreppet allvarlig 

psykisk störning syftade till att skapa en enhetlighet på området för psykiskt störda 

individer. Hade M. F omhändertagits innan skjutningarna hade han, enligt HD, betraktats 

som allvarlig psykiskt störd och kunnat bli föremål för psykiatrisk tvångsvård. Om M. F 

enligt BrB 30:6 led av en allvarlig psykisk störning vid tiden för gärningarna var det fullt 

möjligt att påföljden hade blivit skyddstillsyn.
68

 

Enligt HD led inte M. F av en allvarlig psykisk störning enligt BrB 30:6 vid gärnings-

tillfället eller domstillfället. HD ansåg att självförvållade rusutlösta tillstånd inte rimligen 

kunde resultera i ett fängelseförbud eftersom detta inte ansågs förenligt med lagstiftningens 

syfte. HD nämner inte att det i Flinkfallet var fråga just om ett självförvållat tillstånd, men 

detta får anses underförstått. Av rättsfallet kan dras slutsatsen att kortvariga, själv-

förvållade, psykosartade tillstånd inte utgör en allvarlig psykisk störning i enlighet med 

BrB 30:6. M. F dömdes till livstids fängelse.  

NJA 2001 s. 899. I det s.k. Landskronafallet
69

 begick K. N morgonen den 28:e oktober 

2000 ett flertal brottsliga gärningar, av vilket det allvarligaste var grov våldtäkt genom 

knivhot. K. N var skiftarbetare och hade kvällen innan druckit stora mängder med alkohol 

vilket lett till ett ”alkoholbetingat psykotiskt tillstånd med hallucinationer”.  

HD förtydligade i rättsfallet vilka kortvariga psykosartade tillstånd som kunde undantas 

från begreppet allvarlig psykisk störning. K. N befann sig, likt Flinkfallet, i ett tillfälligt 

psykotiskt tillstånd, skillnaden var att K. N:s tillstånd inte kunde anses självförvållat. Detta 

berodde på att den K. N tidigare inte reagerat på motsvarande sätt vid alkoholkonsumtion, 

och han hade därför inte någon anledning att räkna med ett motsvarande effekt av sådan 

konsumtion. K. N var vid gärningstillfället allvarligt psykiskt störd enligt BrB 30:6 och 

dömdes till skyddstillsyn med särskild föreskrift om underkastande av psykiatrisk vård. 

5.4 Mer proportionalitet - Rödebymålet 

RH 2008:90. Natten till den 6:e oktober 2007 berövade S. R en ung man livet och tillfogat 

en annan livshotande skador med ett hagelgevär. Gärningarna föranleddes av en hos S. R 

allvarlig psykisk störning vilket innebar att fängelseförbud förelåg. Den allvarliga psykiska 

störningen bestod i redan föreliggande psykisk problematik som till följd av olyckliga om-
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ständigheter lett till en depression och maladaptiv stressreaktion, samt en svår panik-

reaktion.
70

 S. R var dock inte i ett sådant tillstånd som utgjorde en allvarlig psykisk 

störning vid domstillfället. Därför var det inte möjligt att döma till vare sig fängelse eller 

rättspsykiatrisk vård. Vid en helhetsbedömning angående påföljdsvalet fanns det ingen 

anledning att döma S. R till någon annan påföljd. Enligt dåvarande BrB 30:6 st. 2 gick han 

därför fri från påföljd.  

Ett alltför omfattande fängelseförbud visade sig vara otillfredsställande. Till följd av detta 

tillsattes en enmansutredning som lade fram sitt förslag i januari 2007. Utredningen hade 

som syfte att i någon mån ”täppa till luckan” i lagen.
71

 Resultatet blev att allvarligt 

psykiskt störda lagöverträdare efter lagändringen den 1 juli 2008 kunde dömas till fängelse 

i vissa fall. I propositionen uttryckte regeringen att reformen skulle öka flexibiliteten vid 

påföljdsbestämningen och ge större utrymme för proportionalitetsbedömningar.
72

 

I BrB 30:6 första stycket sägs nu att en annan påföljd än fängelse i första hand bör dömas 

ut om någon begår ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Detta innebär 

en presumtion mot fängelse som kan brytas om synnerliga skäl föreligger. I lagtexten 

anges fyra skäl som kan bryta presumtionen: 

Ett högt straffvärde. Straffvärdet ska vara en central del av bedömningen, det ska tillmätas 

betydande vikt vid bedömningen. För att fängelse ska kunna bli aktuellt krävs alltså att 

brottet har ett högt straffvärde, om det inte är fråga om s.k. självförvållat rus (se nedan). Ett 

angivet riktvärde är ett straffvärde på fyra år. Detta är inte absolut utan ska ses som en del 

av en helhetsbedömning i frågan om fängelse blir aktuellt. Ett straffvärde under fyra år bör 

inte aktualisera ett fängelsestraff.
73

 

Begränsat eller avsaknad av vårdbehov. Något som också enligt förarbetena ska tillmätas 

betydande vikt är den tilltalades behov av psykiatrisk vård. Det bör alltså, för att fängelse 

ska kunna bli aktuellt, att det i vart fall föreligger ett begränsat vårdbehov. T.ex. kan så 

vara fallet när det är fråga om gärningar som begås under påverkan av ett hastigt över-

gående psykotiskt tillstånd.
74

 Som framgår ovan krävs som förutsättning för brytande av 
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presumtionen mot fängelse att både ett högt straffvärde och ett relativt litet vårdbehov före-

ligger.
75

 

Självförvållade tillstånd. Detta skäl talar med betydande vikt för att fängelse bör kunna 

dömas ut, oberoende av straffvärdet. I författningskommentaren anges att det själv-

förvållade tillståndet i vart fall ska ha skett av oaktsamhet. Typiskt borde det förhålla sig så 

att gärningsmannen hade anledning att räkna med den avvikande psykiska reaktion som 

föranledde gärningen. Som exempel anges att om någon reagerat avvikande på alkohol 

tidigare har han anledning att räkna med det uppkomna tillståndet.
76

 Om ett tillstånd är 

självförvållat kan det innebära att presumtionen mot fängelse bryts trots att straffvärdet inte 

talar för ett brytande av presumtionen.
77

 

Omständigheterna i övrigt. Som övriga omständigheter räknas hur nära den psykiska 

störningen inverkat på brottsligheten. Ett starkt samband talar mot fängelse. Återfall i 

brottslighet kan också tala för brytande av presumtionen mot fängelse. Till sist borde enligt 

förarbetena vissa billighetshänsyn enligt BrB 29:5 tala mot fängelse, t.ex. den tilltalades 

ungdom.
78

 Detta innebär att ett straffvärde över fyra år inte behöver bryta presumtionen 

mot fängelse om straffmätningsvärdet i sin tur understiger riktvärdet i någon beaktansvärd 

mån.
79

 

Även om en helhetsbedömning ska göras så är det typiskt sett höga straffvärden 

kombinerat med ett mindre vårdbehov eller självförvållade tillstånd som ska kunna bryta 

presumtionen mot fängelse i BrB 30:6 st. 1.
80

 

I BrB 30:6 andra stycket återfinns nu ett fängelseförbud som träffar en mindre personkrets 

än innan reformen 2008. Fängelseförbudet aktualiseras om något av två tillstånd föreligger 

vid gärningstillfället: 

Om den tilltalade till följd av den allvarliga psykiska störningen har saknat förmåga att 

inse gärningens innebörd. Enligt förarbetena är detta sådana tillstånd där den tilltalade 

uppvisar allvarliga brister i sin bedömning om hur gärningen och verkligheten är 

beskaffad. Det är inte möjligt för den tilltalade att förstå sin gärning och ”relatera den till 
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dess socio-kulturella sammanhang”.  Att den tilltalade befinner sig i en annan verklighet är 

typiskt sett en sådan situation. Exempel på relevanta tillstånd är akuta psykoser med 

konfusion eller vanföreställningar.
81

 

Den andra situationen där fängelseförbudet kan bli aktuellt är när den tilltalade saknat för-

måga att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt.  Den andra situationen tar fasta på 

de fall där en tilltalad faktiskt haft förmåga att förstå innebörden av gärningen i dess 

sammanhang, men på grund av sin allvarliga psykiska störning inte kunnat förändra sitt 

handlande trots detta. Det saknas hos den tilltalade ett visst mått av kontroll över sitt 

handlade på grund av tillståndet. Exempel på sådana situationer kan vara imperativa 

hallucinationer, d.v.s. att den tilltalade hör uppmanande röster, eller starkt tvångsmässiga 

tillstånd.
82

 

Fängelseförbudet gäller med ett viktigt undantag: bristande förmåga, i något av fallen 

ovan, till följd av självförvållat rus anses inte kunna leda till straffrättslig särbehandling. 

Detta är ett väsentligt undantag som kan relateras till Flinkfallet.  

Bedömningen av de tillstånd som kan aktualisera detta nya fängelseförbud utgörs av 

komponenter som brukar vara knutna till ett tillräknelighetsrekvisit. Reformen har av 

nuvarande justitierådet Martin Borgeke kallats för ”ett sorts embryo till återinförande av 

en tillräknelighetsreglering i svensk rätt”. Definitionen av de mest psykiskt störda går i 

princip att härleda från ett tillräknelighetsbegrepp. Borgeke menar vidare att ett åter-

införande av ett sådant begrepp vore en positiv sak.
83

 Det nämns också uttryckligen i 

propositionen att den avgränsning av fängelseförbudet som reformen innebar var ända-

målsenlig vid ett fortsatt reformarbete mot ett tillräknelighetsrekvisit.
84
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6. Tidigare utredningar som föreslagit återinförande av tillräknelig-

hetsbegreppet 

6.1 Straffansvarets gränser 

Straffansvarsutredningen arbetade fram SOU 1996:185 som var den första av tre 

betänkanden som föreslagit att ett tillräknelighetsbegrepp återigen skulle utgöra en del av 

svensk straffrätt. Det finns inte någon anledning att gå in på djupet vad betänkandet gick ut 

på, utan nedan redovisas enbart de viktigaste delarna.  

I betänkandet lanserades en ny hanteringsmodell som separerade de tre olika aspekter som 

en lagstiftare måste beakta vad gäller särbehandlingen av psykiskt störda lagöverträdare: 

straffrättsliga frågor, vårdfrågor och samhällsskyddsfrågor. Enligt utredningen borde alla 

dessa intressen beaktas för att en ny reglering skulle bli så bra som möjligt.
85

  

De straffrättsliga frågorna talade för att principerna om konformitet och skuld borde få en 

större betydelse i ett framtida system. Dessutom borde proportionalitetsprincipen få ett 

större genomslag eftersom det dåvarande systemet (som till viss del gäller än idag) kunde 

leda till oproportionerliga utfall. Vårdfrågorna talade för att individernas vårdbehov måste 

tillgodoses oavsett utfall i den straffrättsliga frågan. Till sist talade samhällsskyddsfrågorna 

för att individer med risk att återfalla i allvarlig brottslighet måste kunna omhändertas för 

att på ett rimligt sätt kunna motverka sådana återfall.
86

 

Utredningen ville se ett återinförande av ansvarsförmåga, eller tillräknelighet, som för-

utsättning för straffrättsligt ansvar. Detta skulle åtgärda de problem som fanns på det straff-

rättsliga planet. Dessutom föreslogs ett antal reformer som skulle beakta vårdfrågorna och 

samhällsskyddsfrågorna.
87

 

Enligt betänkandet skulle prövningen om ansvarsförmågan ske i två led, ett realitets-

värderingsrekvisit och ett kontrollrekvisit. Som vi ska se så var detta en föregångare till det 

förslag som betänkandet i SOU 2012:17 nu lagt fram.  
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6.2 Psykisk störning, brott och ansvar 

Psykansvarskommittén arbetade fram betänkandet SOU 2002:3 som i princip var en ut-

veckling av Straffansvarsutredningens tidigare betänkande. Den hanteringsmodell som 

lanserades av Straffansvarsutredningen återfinns även i detta förslag.
88

  

Även i detta betänkande föreslogs tillräknelighet bli en förutsättning för straffrättsligt 

ansvar. Här föreslås att två tillstånd (utöver s.k. grundtillstånd) när otillräknelighet kan 

komma ifråga: När gärningsmannen saknat förmåga att inse gärningens innebörd, eller när 

denna saknat förmåga att anpassa sitt handlande en sådan insikt.
89

 De motsvarar i princip 

det realitetsvärderingsrekvisit och kontrollrekvisit som Straffansvarsutredningen föreslår i 

SOU 1996:185.  

Möjligheten för en otillräknelig lagöverträdare att bli föremål för särskilda rättsföljder som 

t.ex. skadestånd behandlas också. Psykansvarskommittén menade att sådana rättsföljder 

ska kunna dömas ut under vissa förutsättningar.
90

 

Psykansvarskommiténs betänkande genomfördes inte, men som vi ska se bygger 

Psykiatrilagsutredningens betänkande, SOU 2012:17, vidare på detta förslag. 
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7. Psykiatrin och lagen, SOU 2012:17 

Den 3:e april 2012 lade Psykiatrilagsutredningen fram ett nytt betänkande, SOU 2012:17. 

Enligt det underliggande kommittédirektivet var syftet att göra en granskning av gällande 

författningar på området för hanteringen av psykiskt störda individer. Utgångspunkten var 

att en större reform, grundad i huvudsak på SOU 2002:3, skulle genomföras.
91

 Betänkandet 

innehåller förslag från Psykiatrilagsutredningen på ny lagstiftning som berör många olika 

rättsområden som hanterar psykiskt störda individer.  

Psykiatrilagsutredningen framhåller att reformen bör ha vissa grundläggande intressen som 

utgångspunkt. Principerna för straffmätning och påföljdsval bör få en större betydelse, här 

åsyftas främst proportionalitet och förutsägbarhet. Därtill bör en straffrättslig prövning av 

ansvar till större del utgå från skuldprincipen. Utöver detta bör andra intressen som t.ex. 

vårdbehov, samhällsskydd, humanitet beaktas vid utformningen av ett nytt system.
92

 

Psykiatrilagsutredningen ägnar en betydande del av betänkandet till frågan om Sverige bör 

återinföra ett tillräknelighetsrekvisit. Med utgångspunkt i SOU 2002:3 och efter en redo-

görelse för ett antal skäl för och emot ett återinförande landar utredningen vid upp-

fattningen att ett rekvisit för tillräknelighet bör återinföras i svensk straffrätt.
93

 Med ett 

tillräknelighetsrekvisit som förutsättning för straffrättsligt ansvar blir inte särbehandlingen 

av psykiskt sjuka individer en fråga om påföljdsval. BrB:s systematik, med en presumtion 

mot fängelse samt ett fängelseförbud, blir mot denna bakgrund inte nödvändig och bör 

enligt förslaget avskaffas.
94

 

Överlämnande till rättspsykiatrisk vård bör enligt förslaget avskaffas som självständig 

påföljd. Istället ska psykiatrisk vård kunna ges oavsett vilken av de övriga påföljderna som 

döms ut. Som skäl för en dylik ordning anger Psykiatrilagsutredningen att vårdbehovet 

tillgodoses på ett bättre sätt om domstolen inte behöver döma ut rättspsykiatrisk vård sär-

skilt. Som skäl anges också att traditionella straffrättsliga reglerna om straffmätning och 

påföljdsval ska få en större inverkan på den straffrättsliga reaktionen.
95

 

Inledningsvis tar Psykiatrilagsutredningen upp ett antal skäl för och mot införandet av ett 

tillräknelighetsrekvisit i svensk straffrätt. Dessa återges i korthet nedan. 
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7.1 Skäl för införandet  

Skuldprincipen. Ett av de tyngsta argumenten för införandet av ett tillräknelighetsrekvisit 

är den s.k. skuldprincipen. Tillräknelighetsläran är intimt förknippad med skuldprincipen, 

de båda kan påstås ha samma mening: utan skuld inget straff. Skuldprincipen bör enligt 

Psykiatrilagsutredningen vara en central del av straffrätten.
96

 Att skuldprincipen är ett av 

de främsta skälen för ett återinförande har och göra med den minskade betydelsen av 

behandlingsideologin i straffrätten. Den optimistiska synen på behandling har med tiden 

ersatts av klassiskt straffrättsliga värderingar.
97

  

Avskräckning. Ett annat skäl för ett återinförande är det allmänpreventiva argumentet. All 

kriminalisering kan sägas ha ett syfte att avhålla individer från ett visst beteende. 

Problemet är att vissa individer inte påverkas av sådana avskräckande syften i samma ut-

sträckning som andra. Hot om straff ger inte alltid önskad effekt hos denna personkrets av 

psykiskt avvikande individer. Det är då inte motiverat från ett allmänpreventivt perspektiv 

att behålla en ordning där psykiskt störda lagöverträdare straffas i samma utsträckning som 

den övriga populationen.
98

 

Klargöra intressekonflikter. De oundvikliga intressekonflikterna mellan den straffrättsliga 

ansvarsfrågan, vårdfrågor och samhällsskyddsfrågor talar också för ett återinförande. Ett 

tillräknelighetsrekvisit skulle förtydliga gränserna mellan dessa genom att den straff-

rättsliga ansvarsfrågan blir mer utpräglad. Som exempel på möjliga problem med det 

nuvarande systemet nämner utredningen att vårdbehovet kan inverka på uppsåts-

bedömningen. Det finns en farhåga att kravet på uppsåt eftersätts för att tillgodose vård-

behovet.
99

 

Internationella överväganden. Sverige är unikt i världen med möjligheten att straffa alla 

individer. Ett straffrättsligt samarbete, t.ex. på EU-nivå, eller pragmatiska problem, t.ex. 

överföring av verkställighet, kan försvåras om Sverige väljer att inte uppställa ett 

tillräknelighetsrekvisit.
100
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7.2 Skäl mot införandet 

Behandlingsideologin. Som skäl mot ett införande anges främst behandlingsideologins 

fortsatta betydelse. Om den psykiskt störde individen avhålls från fortsatt brottslighet och 

får sitt vårdbehov uppfyllt genom de möjliga påföljder som finns att tillgå i BrB finns det 

heller ingen anledning att reformera systemet. Det är värt att notera att Psykiatrilags-

utredningen efter en initial framställning anför argument mot behandlingsideologin.
101

 

Motverka stigma. Ett annat argument mot ett återinförande är att det nuvarande systemet 

motverkar en stigmatisering. Psykiskt störda lagöverträdare riskerar att utsättas för 

stämplingseffekter om straffrätten undantar dem från ansvar. Här ges ett exempel från den 

gamla SL: En s.k. ”fem-femma” var en kränkande term som kunde hänföras till dem som 

erhöll en straffriförklaring enligt SL 5:5.
102

 

Positiv utveckling på senare år. Betänkandet redogör för ett antal reformer som fört 

Sverige in på en progressiv och önskvärd bana, t.ex. avskaffandet av de s.k. omyndig-

förklaringarna. Ett införande av ett tillräknelighetsrekvisit skulle kunna innebära ett avsteg 

från de reformerna. Betänkandet går sedan in i en argumentation mot dessa skäl.
103

 

Övriga skäl mot. Andra argument mot ett återinförande är att en reform av pragmatiska 

skäl inte låter sig motiveras; En reform för med sig fler nackdelar än fördelar. Ett annat 

skäl är att det straffrättsliga ansvaret är ett viktigt led i den behandling som den psykiskt 

störde lagöverträdaren bör erhålla. Till sist anges att ett återinförande skulle kunna leda till 

vissa rättsliga svårigheter, t.ex. intresset av att kunna skydda samhället från återfall i 

allvarlig brottslighet hos psykiskt störda återfallsförbrytare.
104
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7.3 Tillräknelighetsbegreppet 

Betänkandet föreslår alltså att en ny paragraf införs, BrB 1 kap. 1 a §. För att underlätta en 

jämförelse med texten återges den föreslagna paragrafen i sin helhet: 

1 kap. Om brott och brottspåföljder 

2 a § En gärning utgör inte brott om den begås av någon som till följd av 

1. en allvarlig psykisk störning 

2. en tillfällig sinnesförvirring 

3. en svår utvecklingsstörning 

4. ett allvarligt demenstillstånd 

      har saknat förmåga att förstå gärningens innebörd i den situation i vilken han eller 

hon befann sig eller att anpassa sitt handlande efter en sådan förståelse. 

      Vad som nu har sagts gäller inte om gärningsmannen i anslutning till gärningen själv 

har vållat sin bristande förmåga genom rus eller på något annat sätt. 

 

Rekvisitet är uppbyggt i ett antal delar.
105

 Först måste gärningsmannen uppvisat minst ett 

av de i lagtexten angivna grundtillstånden vid gärningstillfället. Om ett sådant grund-

tillstånd föreligger blir nästa fråga om detta tillstånd orsakat en sådan effekt som bör 

undanta den tilltalade från straffrättsligt ansvar. Vid självförvållade tillstånd finns det ett 

uttryckligt undantag. Bedöms en individ som otillräknelig ska han frikännas.
106

  

7.3.1 Grundtillstånd 

Det första grundtillståndet som föreslås är allvarlig psykisk störning. Betydelsen av detta 

begrepp ska vara detsamma som tidigare. Det ska fortfarande vara fråga om ett samlings-

begrepp som ska ha samma innebörd oavsett vilket rättsområde som nyttjar begreppet.
107

 

Begreppet ska i princip ha samma betydelse som tidigare.
108

 Av alla grundtillstånden är 

detta det vidaste begreppet.  

Det andra grundtillståndet föreslås bli tillfällig sinnesförvirring. Idag finns det inte någon 

uttrycklig regel som innebär att de som drabbas av ett sådant tillstånd särbehandlas straff-

rättsligt.
109

 Det ska vara fråga om ”kortvariga men höggradiga omtöcknings- eller 
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personlighetsfrämmande tillstånd som inte beror på en svår psykisk sjukdom eller någon 

annan form av allvarlig psykisk störning”. Exempel som kan tänkas leda till sådana till-

stånd är feberförvirring, chock, slag mot huvudet, epilepsianfall, blodsockersänkning vid 

diabetes eller medicinering, alkohol- eller narkotikaintag, uppvaknande ur sömn eller 

narkos samt hypnos.
110

  

De två sista grundtillstånden bör enligt utredningen vara svår utvecklingsstörning och all-

varligt demenstillstånd. Ofta utgör sådana tillstånd en allvarlig psykisk störning. Dessa två 

begrepp är avsedda att fånga upp de fall som inte utgör allvarlig psykisk störning men som 

är allvarliga nog att utgöra grundtillstånd. Enligt författningskommentaren kännetecknas 

dessa tillstånd av att ”hjärnans kognitiva funktioner är påtagligt påverkade”. Termen på-

tagligt innebär ett krav på att dessa tillstånd ska vara kvalificerade. I princip bör dessa till-

stånd innebära att den ”psykologiska och sociala funktionsförmågan är avsevärt på-

verkad”.
111

 

Något av dessa grundtillstånd måste enligt betänkandet föreligga för att vi ska gå vidare i 

bedömningen om någon är tillräknelig. 

7.3.2 Effekt av grundtillstånd 

Nästa steg är att bedöma om en viss effekt av ett grundtillstånd föreligger som kan undanta 

den tilltalade från straffrättsligt ansvar. Det föreslås att två skilda effekter ska kunna leda 

till en sådan särbehandling, dessa två överensstämmer i princip med de effekter som idag 

leder till ett fängelseförbud. 

Den första effekten innebär ett tillstånd där gärningsmannen saknat förmåga att förstå 

gärningens innebörd i den situation han eller hon befann sig. Vi talar här om ett realitets-

värderingsrekvisit. Det handlar om en bristande förmåga att bedöma sig själv och 

gärningarna i sin omvärld, eller en bristfällig uppfattning om hur världen är beskaffad. 

Typiskt sett är det fråga om en bristande realitetsvärdering på grund av konfusion eller 

vanföreställningar. Gärningsmannen kan sägas befinna sig i en annan verklighet.  

Termen förstå används istället för inse som SOU 2002:3 föreslog. Med detta vill 

utredningen fastslå att det inte är fråga om en prövning av uppsåt.
112

 Det kan vara så att 

gärningsmannen befinner sig i en sådan verklighet att uppsåt föreligger, men att han inte är 
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tillräknelig. Här ges ett ofta använt exempel: Gärningsmannen angriper en annan person i 

tron om att denne är besatt av djävulen. Uppsåt att misshandla eller döda föreligger, men 

gärningarna begås i en sådan avvikande uppfattning om hur verkligheten är beskaffad att 

gärningsmannen inte kan sägas uppfylla kravet på tillräknelighet.
113

 

Den andra effekten innebär ett tillstånd där gärningsmannen saknar förmåga att anpassa 

sitt handlande efter sin förståelse. Vi talar här om ett kontrollrekvisit. Gärningsmannen 

befinner sig inte i en sådan avvikande verklighet utan förstår vad hans gärningar innebär. 

Det som brister är förmågan att göra något åt sina handlingar. Typiskt sett är det fråga om 

intensiva imperativa hallucinationer, d.v.s. att gärningsmannen hör röster som uppmanar 

honom till att begå vissa handlingar, eller psykiska störningar med starkt tvångsmässiga 

inslag. Det handlar om en individs förmåga till kontroll över sitt eget handlande är från-

varande till följd av det speciella psykiska tillståndet.
114

 

7.3.3 Orsakssamband 

Kravet på orsakssamband innebär att det krävs en minsta koppling mellan den psykiska 

störningen och gärningen. Eftersom en gärningsman till följd av ett grundtillstånd inte har 

förmåga att förstå gärningens innebörd (eller anpassa sina handlingar därefter) är det också 

häri kravet på orsakssamband ligger. För att någon ska anses otillräknelig är det inte till-

räckligt att gärningen begås under ett grundtillstånd, utan grundtillståndet måste i någon 

mån vara orsaken till gärningen. Detta innebär att domstolen inte helt är bunden av en rätt-

psykiatrisk undersökning utan har möjlighet att avvika från slutsatsen i denna. Dessutom 

kan det vara så att en gärningsman bedöms tillräknelig på en åtalspunkt, medan han på en 

annan bedöms otillräknelig.
115

 

Kravet på orsakssamband motiveras inte i någon större utsträckning av Psykiatrilags-

utredningen. För en mer uttrycklig och tydlig motivering med exempel, se Psykansvars-

kommiténs betänkande.
116

  

7.3.4 Undantag för självförvållade tillstånd 

I andra stycket i den föreslagna paragrafen finns ett undantag från möjligheten att anse 

någon som otillräknelig. Om tillståndet är självförvållat genom rus eller på annat sätt gäller 

inte regleringen i första stycket. Det typiska exemplet borde här vara om någon dricker en 
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stor mängd alkohol som medför ett sådant avvikande tillstånd.
117

 För att ett tillstånd ska 

anses självförvållat måste det i vart fall skett av oaktsamhet. Gärningsmannen ska ha haft 

kontroll över händelseförloppet, han ska varit oaktsam och denna oaktsamhet ska ha 

orsakat det aktuella tillståndet.
118

 Man kan säga att gärningsmannen inte ska haft anledning 

att räkna med det avvikande tillståndet. Undantaget blir enbart tillämpligt om gärnings-

mannen vållat tillståndet i anslutning till gärningen. Dessutom krävs att det föreligger ett 

visst mått av förutsägbarhet vad gäller det uppkomna tillståndet. Vid abstinens p.g.a. lång-

varigt missbruk, t.ex. delirium tremens, bör inte undantaget bli aktuellt. Däremot nämner 

utredningen att undantaget kan bli aktuellt om en gärningsman avslutar sin medicinering i 

förtid.
119

 

En intressant aspekt att ta upp här är här den nya tolkningen av den allmänna rus-

bestämmelsen i BrB 1:2 st. 2 som HD gör i NJA 2011 s. 563. Det är dock viktigt att 

komma ihåg att vid uppsåtsprövningen och tillräknelighetsprövningen är skilda från 

varandra och att s.k. självförvållat rus får olika betydelse för de olika prövningarna.
120

 

Någon vidare utveckling av frågan görs inte i denna framställning.  

7.4 Övriga frågor 

7.4.1 Tillräknelighetsprövningen 

En prövning om tillräknelighet är till stor del beroende av den rättspsykiatriska under-

sökning som en domstol kan besluta om. Det är denna undersökning som utgör huvuddelen 

av underlaget för prövningen om tillräknelighet. En sådan undersökning får enbart göras 

om gärningsmannen erkänt eller om övertygande bevisning talar för att en otillåten gärning 

begåtts, därav följer att rekvisiten A1-A2 i brottsbegreppet måste vara uppfyllda.
121

 

Även om det finns skäl som talar för att en gärningsman är otillräknelig ska åklagaren 

väcka åtal som om dessa skäl inte fanns. Åklagaren är således ”frikopplad” från 

tillräknelighetsprövningen vid en åtalsprövning. Det är domstolen som ska avgöra den 

frågan.
122
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En prövning om tillräknelighet bör göras innan en prövning av uppsåt (eller oaktsamhet) 

enligt betänkandet. Prövning om uppsåt hos psykiskt störda individer för med sig större 

problematik än i normalfallet, det faller sig därför naturligt att pröva frågan om 

tillräknelighet före frågan om uppsåt. Är gärningsmannen otillräknelig finns det ingen 

anledning att pröva frågan om uppsåt eftersom personligt ansvar ändå är uteslutet.
123

  

Ett tillräknelighetsrekvisit innebär en ny förutsättning för personligt ansvar, B1 i brotts-

begreppet, därför är det naturligt att bevisbördan ligger på åklagaren i detta fall. Eftersom 

Psykiatrilagsutredningen beräknar att enbart ett mindre del av alla psykiskt störda individer 

kommer betraktas som otillräkneliga så bör presumtionen vara att ansvarsförmåga, 

tillräknelighet, föreligger. Beviskravet uppställs som en överviktsprincip, detta betyder att 

domstolen gör en bedömning baserat på om övervägande skäl talar för ett visst utfall. 

Överviktsprincipen gäller både avseende grundtillstånd och effekt.
124

  

7.4.2 Fastställelsetalan om otillåten gärning 

Psykiatrilagsutredningen föreslår att en otillräknelig lagöverträdare ska kunna bli föremål 

för en fastställelsetalan där det ska beslutas om han begått en otillåten gärning. En fast-

ställelsetalan om otillåten gärning ska prövas i anslutning till brottsmålsprocessen. För att 

en lagöverträdare ska kunna bli föremål för s.k. särskilda skyddsåtgärder krävs att han 

begått en otillåten gärning.
125

 En sådan fastställelsedom ska tas in i belastningsregistret.
126

  

7.4.3 Icke-straffrättsliga åtgärder 

Om en gärningsman anses otillräknelig finns inte möjligheten att tillgripa straffrättsliga 

medel. Särskilda skyddsåtgärder föreslås kunna användas i vissa fall där risken för ny 

allvarlig brottslighet, d.v.s. återfall, är särskilt hög. Särskilt påtagliga skyddsintressen ska 

kunna medföra en sådan åtgärd. Endast när det är absolut nödvändigt ska sådana åtgärder 

få vidtas.
127

 Den otillåtna gärningen ska vara riktad mot eller medfört fara för någon 

annans liv eller hälsa. Straffminimum i straffskalan måste överstiga sex månader. Påtaglig 

risk för återfall i brott som riktar sig mot eller medför fara för annans liv eller hälsa ska 

också kunna utgöra en förutsättning för att tillgripa särskilda skyddsåtgärder.
128
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Särskilda skyddsåtgärder bygger på en individualpreventiv tanke, syftet är att avhålla 

individen från att begå nya brott.
129

 Särskilda skyddsåtgärder kan vara genomföras i sluten 

(frihetsberövande) eller öppen form.
130

 

7.4.4 Särskilda rättsverkningar och otillåtna gärningar 

Psykiatrilagsutredningen lämnar inte för egen del något förslag hur institutet med särskilda 

rättsverkningar bör hanteras vad avser otillräkneliga lagöverträdare. I denna del föreslår de 

en vidare diskussion med utgångspunkt i Psykansvarskommitténs betänkande, SOU 

2002:3. Det tidigare betänkandet föreslår att även otillräkneliga individer ska kunna bli 

föremål för särskilda rättsverkningar som utvisning, skadestånd för kränkning vid brott, 

förverkande etc.
131

  

7.4.5 Förmildrande omständigheter 

En möjlighet att beakta vad Psykiatrilagsutredningen kallar för förminskad tillräknelighet 

finns i BrB 29:3 p. 2 och den föreslås finnas kvar även i fortsättningen. Den som har en 

nedsatt förmåga att förstå gärningens innebörd eller kontrollera sitt handlande (i den givna 

situationen) kan få sitt straff reducerat med hänvisning till förmildrande omständigheter.
132

 

Om den nedsatta förmågan är orsakad av självförvållat rus, i likhet som vid en bedömning 

om tillräknelighet, ska inte detta faktum beaktas som en förmildrande omständighet.
133
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8. En historisk analys 

I framställningen ovan har vi sett att den straffrättsliga särbehandlingen av psykiskt störda 

lagöverträdare utformats på olika sätt genom åren. I detta kapitel analyseras varför 

tillräknelighetsbegreppet avskaffades, och hur detta påverkade svensk straffrätt och person-

kretsen med psykiskt störda lagöverträdare. 

8.1 Avskaffandet av tillräknelighetsbegreppet 

8.1.1 Kritiken mot tillräknelighetsbegreppet 

För att finna svar på varför tillräknelighetsbegreppet avskaffades i svensk straffrätt är det 

av relevans att analysera den kritik som riktades mot tillräknelighetsbegreppet. 

Den skarpaste kritiken mot ett tillräknelighetsbegrepp framfördes i Sverige av Olof 

Kinberg.
134

 Hans övertygelse om att tillräknelighet var ett metafysiskt begrepp genomsyrar 

stora delar av hans skrifter. Kritiken gick ut på att tillräknelighetsbegreppet inte fyllde 

något teoretiskt eller praktiskt syfte eftersom den inte hade någon empirisk förankring; 

begreppet hade ingen verklig innebörd. När Kinberg hävdar att tillräknelighetsbegreppet 

inte är empiriskt förankrat avvisar han samtidigt lagstiftarens uppfattning om vilken 

personkrets begreppet bör omfatta.
135

 Kinbergs kritik mot tillräknelighetsbegreppet rörde 

också frågor om skuld och ansvar. Kinberg ansåg att begreppen skuld och ansvar var miss-

visande enligt den klassiska straffrättens utformning; ansvar borde bestämmas utifrån det 

angripna samhällsintresset och inte det psykiska tillståndet: 

”Alla människor, som leva i ett samhälle, friska och sjuka, normala och abnorma, äro i lika hög grad 

ansvariga inför samhället för sina handlingar, i den mån dessa handlingar angripa samhälleliga intressen. 

Psykiska undantagstillstånd äro med hänsyn till den sociala ansvarigheten av betydelse endast så till vida, 

som de böra beaktas vid valet av samhället, skyddsreaktioner på det att dessa må ernå största möjliga 

effektivitet.”
136

 

En sådan praktisk syn på frågor om skuld och ansvar bör tilltala de som värdersätter 

empiriska erfarenheter framför begreppsmässiga konstruktioner. Utifrån ett synsätt där 

socialt ansvar bör vara styrande för straffrätten är inte ett tillräknelighetsbegrepp önskvärt 

med hänsyn till samhällets bästa.   
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I grunden härstammade kritiken mot tillräknelighetsbegreppet från de teorier som växt 

fram i Italien under ledning av Cesare Lombroso och Enrico Ferri. Dessa teorier var en stor 

inspiration för Olof Kinberg och Karl Schlyter137 som bägge hade en stor påverkan på 

svensk straffrätt. Den klassiska straffrättsläran som baserades på principer om 

proportionalitet och skuld utmanades av denna positiva straffrättsskola som betonade 

individualprevention och determinism. Genom att inflytelserika män som Schlyter och 

Kinberg anammade denna positiva straffrättskola blev det tydligare att det praktiska såväl 

som ideologiska paradigmet var på väg att förändras vad gäller särbehandlingen av 

psykiskt störda lagöverträdare. I Sverige började en individualpreventiv vårdmodell att ta 

form på 30- och 40-talet, för att sedan materialisera sig i och med BrB:s införande 1965 på 

bekostnad av tillräknelighetsmodellen.
138

  

Susanne Wennberg menar att Olof Kinberg var en drivande faktor i varför Sverige 

avskaffade tillräknelighetsbegreppet.
139

 Kinberg intog visserligen en ledande position i 

offensiven mot tillräknelighetsmodellen, men understöd kom också från flera andra 

inflytelserika män (Thyrén, Schlyter) med höga befattningar. Utan stöd från sådana 

individer med reellt inflytande över svensk straffrätts utformning skulle det funnits 

anledning att tro på tillräknelighetsbegreppets fortsatta existens vid BrB:s införande. Trots 

detta är det svårt att tänka sig ett så tydligt genomslag av den individualpreventiva tanken 

som den positiva straffrättsskolan förespråkade utan Kinbergs medverkande. Att härleda 

tillräknelighetsbegreppets avskaffande uteslutande till Kinberg kanske således inte helt 

rättvisande, men någorlunda korrekt i den meningen att han i Sverige agerade som både 

katalysator och pådrivare. 

8.1.2 Kritiken mot straffriförklaringarna 

Om kritiken mot ett tillräknelighetsbegrepp var en följd av ideologiska motsättningar så 

var kritiken mot straffriförklaringarna en följd av oenigheter i hur reglerna skulle tillämpas 

i praktiken. 

Kritikerna hävdade att det fanns en osäkerhet i rättstillämpningen av straffriförklaringarna, 

vilket resulterade i att alltför många psykiskt störda lagöverträdare gick fria från straff. Att 

alltfler brottslingar gick fria från straff vid denna tid var en följd av att rättspsykiatrin 
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utvidgat straffriförklaringarnas tillämpningsområde. Detta kan ha varit ett medvetet försök 

att visa på att lagstiftningen var bristfällig utifrån ett praktiskt perspektiv. Rättspsykiatrins 

främste företrädare på denna tid, Olof Kinberg, var också av den ståndpunkten att 

lagstiftarens begreppsbildning inte längre var relevant vid reglernas tillämpning.
140

 Ett 

problem med att personkretsen som erhöll straffriförklaringar utvidgades till en sådan grad 

var att principerna som den dåvarande modellen byggde på (skuld, konformitet, 

proportionalitet) riskerade att urholkas. Till viss del har så också blivit resultatet, vid BrB:s 

införande fick dessa principer betydligt mindre utrymme. 

Om vi ser till reformen 1945 och BrB:s införande 1965 visar dessa förändringar att straffri-

förklaringarnas popularitet på denna tid inte bara sjönk hos psykiatrikerna, utan även hos 

den lagstiftande makten. Detta kan bero på vårdmodellens till synes praktiska fördelar, 

d.v.s. domstolens möjlighet att döma ut ”rätt” påföljd utifrån individens vårdbehov. De 

yrkesgrupper som hanterade psykiskt störda lagöverträdare, främst psykiatriker och 

jurister, blev med stor sannolikhet successivt mer övertygade om att straffriförklaringarna 

var en föråldrad modell, vilket ledde till dess avskaffande. 

8.2 Konsekvenserna av tillräknelighetsbegreppets avskaffande 

Tillräknelighetsbegreppets avskaffande innebar att den ideologiska grunden för sär-

behandling av psykiskt störda lagöverträdare till stor del kom att utgöras av 

individualpreventiva överväganden. Detta medförde en rad olika konsekvenser för svensk 

straffrätt och de psykiskt störda lagöverträdarna. 

Förarbetena till BrB behandlade inte de mer principiella frågorna om proportionalitet, kon-

formitet och skuld. Fokus låg istället på de praktiska fördelarna med en vårdmodell, de 

principiella frågorna blev därmed sekundära. Den allmänna slutsatsen av detta kan sägas 

vara att den ideologiska grunden för straffrättslig särbehandling av psykiskt störda 

individer rörde sig bort från det juridiska och mot det medicinska med en psykiatrisk 

prägel. Att det förhöll sig på detta sätt illustreras av den stora påverkan rättspsykiatrin hade 

på tillämpningen av straffriförklaringarna vid denna tid. Sverige som rättsordning rörde sig 

i en avvikande riktning jämfört med omvärlden som följd av att tillräknelighetsbegreppet 

avskaffades. 
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En förändring från tidigare ordning när tillräknelighetsbegreppet avskaffades var att 

kvalificerat psykiskt störda lagöverträdare blev straffrättsligt ansvariga. Det går att 

argumentera för att den relevanta personkretsen (de otillräkneliga) med en sådan ordning 

belastas i onödan när de faktiskt skuldbeläggs för sina gärningar. Det finns på motsatt sätt 

en uppfattning att möjligheten att ställa dessa individer till svars inverkar positivt på en 

tänkbar behandling.
141

 Oavsett åsikt i denna fråga så innebar avskaffandet att straffrätten 

inte längre gjorde någon skillnad på vem som kunde vara ansvarig för sina gärningar. 

Särbehandlingen av psykiskt störda lagöverträdare som tidigare skedde på en ansvarsnivå 

skedde efter BrB:s införande på en påföljdsnivå. Detta medförde att domstolen var tvungen 

att bedöma en kvalificerat psykiskt störd lagöverträdares eventuella uppsåt eller oaktsam-

het (uppsåtsprövning). Som flera författare
142

 anfört kan detta leda till praktiska problem 

eftersom en uppsåtsprövning ofta kan vara en besvärlig uppgift för domstolen. Omständig-

heten att en tilltalad är psykiskt störd gör inte en uppsåtsprövning enklare, utan i många fall 

svårare för domstolen. Psykiatrilagsutredningen argumenterar för att uppsåtsprövningen i 

någon mån kan komma att eftersättas för möjligheten att döma till rättspsykiatrisk vård.
143

 

Domstolsverket anser i sitt remissvar till Psykiatrilagsutredningen att sådana farhågor är 

överdrivna.
144

 Det är svårt att utan tillräckligt underlag spekulera i frågan. BrB:s införande, 

och tillräknelighetsbegreppets avskaffande, öppnade dock upp för en ordning där vård-

behovet teoretiskt sett kunde komma att påverka en uppsåtsprövning. 

Vid påföljdsbestämningen för psykiskt störda lagöverträdare påverkade nu vårdbehovet 

bedömningen i större grad än förut. Detta ledde till att brottets allvar, typiskt sett straff-

värdet, fick mindre en betydelse. En sådan ordning kan leda till oproportionerliga utfall där 

brottets allvar inte motiverar straffet. Om HD inte hade skapat undantaget för själv-

förvållade rus vad gäller fängelseförbudet hade det varit ett tydligt exempel på just detta.
145

 

Detta särskilda undantag var troligtvis nödvändigt, men från ett rättssäkerhetsperspektiv 

samtidigt olyckligt. Undantaget var så ingripande att det går att ifrågasätta förutsägbar-

heten i HD:s rättstillämpning. Värt att notera är att lagstiftningen hann ikapp denna rätts-

veckling först vid reformen 2008. Tillräknelighetsbegreppets avskaffande ledde alltså till 
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en ordning där ett fängelseförbud blev styrande för påföljdsbestämningen vilket i sin tur 

fått stora praktiska konsekvenser. 

Fängelseförbudet kan, något motsägelsefullt, sägas ha inspirerats av en tillräknelighets-

modell. Även om rätt påföljd var ledordet vid BrB:s införande ansågs inte psykiskt störda 

lagöverträdare kunna dömas till fängelse. Individualpreventiva överväganden motiverar 

inte ett fängelseförbud om fängelse kan anses vara ”rätt påföljd”, d.v.s. avhåller den 

enskilda lagöverträdaren från att begå fler brott samt uppfyller vårdbehovet. Fängelse-

förbudet var således inte en direkt följd av tillräknelighetsbegreppets avskaffande utan 

grundade sig troligen i uppfattningen att psykiskt störda lagöverträdare inte borde dömas 

till fängelse därför att det ansågs orimligt och orättfärdigt. Fängelseförbudet kan därför 

sägas vara konsekvensen av en kompromiss mellan behandlingsideologin och 

tillräknelighetsläran, något som bl.a. Wennberg påpekar.
146

  

Fängelseförbudets brister i förutsägbarhet och tydlighet ledde till den enmansutredning och 

senare reform som skulle täppa till luckan i lagen. Efter reformen luckrades det absoluta 

fängelseförbudet upp och ökade domstolens möjligheter till en proportionalitets-

bedömning. Med detta har också den svenska rättsutvecklingen återigen rört sig mot ett 

tillräknelighetsbegrepp.  
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9. En framåtblickande analys 

Kapitlet kommer att fokusera på Psykiatrilagsutredningens betänkande vad avser 

tillräknelighetsbegreppet. Först kommer kapitlet behandla de allmänna konsekvenserna av 

ett återinförande, därefter kommer ett antal rättsfall analyseras utifrån betänkandet. Som 

avslutande del i kapitlet kommer särskild kritik mot lagförslaget att tas upp. 

9.1 Allmänna konsekvenser av ett återinförande 

Genom att återinföra ett tillräknelighetsbegrepp i svensk straffrätt kommer de mest 

psykiskt störda lagöverträdarna inte längre bära straffrättsligt ansvar. Detta får anses vara 

en av de viktigaste och tydligaste konsekvenserna av ett återinförande. Om vi lyfter bort 

det straffrättsliga ansvaret från de mest psykiskt störda lagöverträdarna försvinner enligt 

många en orimlighet i svensk straffrätt: möjligheten att skuldbelägga svårt sjuka individer 

utan förståelse eller förmåga nog att förändra sitt handlande. Detta skulle också markera en 

tydlig, om inte fullständig, brytning från behandlingsideologin. En utveckling mot ett 

tillräknelighetsbegrepp är uttryckligen önskvärd utifrån lagstiftarens perspektiv.
147

  

Införandet av ett tillräknelighetsbegrepp kommer leda till att svensk straffrätt blir mer lik 

andra rättsordningar vad gäller frågan om straffrättslig särbehandling av psykiskt störda 

lagöverträdare. Som Psykiatrilagsutredningen tar upp är det få jämförbara rättsordningar 

förutom Sverige som inte tillämpar en tillräknelighetsmodell. Internationellt sett innebär ett 

återinförande av ett tillräknelighetsbegrepp i svensk rätt att det rättsliga samarbetet kan 

harmoniseras och därmed bli mer effektivt. Detta kan få positiva konsekvenser vid 

hanteringen av praktiska spörsmål som t.ex. överförande av verkställighet. Det finns dock 

inget underlag som tyder på att frågan om överförande av verkställighet leder till några 

betydande problem i dagens läge. En harmonisering förutsätter förstås att rättsutvecklingen 

i vår omvärld inte leder till att rättsordningar börjar avskaffa tillräknelighetsmodellen.  

I anslutning härtill finns det anledning att nämna den diskussion i Norge som uppkommit 

efter Breivik-rättegången. En väsentlig fråga var om Breivik kunde anses tillräknelig eller 

inte, om vilket två olika utredningar var oense om. Henrik Belfrage påpekar i sitt remissvar 
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att tillräknelighetsbegreppet har ifrågasatts i Norge efter Breivik-rättegången.
148

 Inom 

ramen för denna uppsats är det dock inte lämpligt att vidare utveckla denna fråga. 

Ett tillräknelighetsbegrepp i svensk straffrätt innebär vidare att skuldprincipen tydligt 

kommer att fastställas i svensk lag. Detta till synes enkla krav, inget straff utan skuld, kan 

leda till ökad rättssäkerhet och förutsägbarhet genom att straffrättslig ansvarsförmåga 

tydligt sätter gränsen för straffbarhet. Enligt Psykiatrilagsutredningen blir det då lättare att 

skilja på vårdbehov och straffrättsligt ansvar. Det är, som Wennberg skriver, en fördel att 

vårdbehovet inte styr om en lagöverträdare är otillräknelig eller inte.
149

 Straffrättslig sär-

behandling av psykiskt störda lagöverträdare bör inte gå ut på att gruppera de med störst 

vårdbehov, utan tanken med sådan särbehandling bör vara att bedöma individen efter sitt 

unika tillstånd vid gärningen. Konsekvensen av ett tillräknelighetsbegrepp i svensk straff-

rätt får dock inte bli att vårdbehovet eftersätts p.g.a. utfallet i en sådan tillräknelighets-

prövning. Särbehandling av psykiskt störda generellt sett, och straffrättslig särbehandling 

av psykiskt störda är två olika saker som tydligt bör hållas isär. 

Ett återinförande av ett tillräknelighetsbegrepp kan också leda till minskad rättssäkerhet 

och förutsägbarhet av rent pragmatiska skäl. Införande av nya juridiska begrepp för inte 

sällan med sig en osäkerhet i rättstillämpningen, vilket måste uppmärksammas. Så länge en 

begreppsproblematik enbart utgör ett problem på en relativ kort sikt bör inte detta påverka 

bedömningen om skuldprincipen ska vara en del av svensk straffrätt.
150

 Dessutom har en 

väsentlig komponent i en tillräknelighetsprövning, de s.k. effektrekvisiten, upptagits i 

fängelseförbudet i BrB 30:6 st. 2 efter reformen 2008.
151

 Detta borde underlätta något vid 

en övergång till ett tillräknelighetsbegrepp. 

Till följd av införandet av ett tillräknelighetsbegrepp kommer fängelseförbudet försvinna 

om Psykiatrilagsutredningens betänkande genomförs. Problematiken med fängelseförbudet 

var som störst innan lagändringen 2008 eftersom möjligheten fanns att gärningsmän p.g.a. 

fängelseförbudet erhöll en mindre ingripande påföljd än vad brottets allvar motiverade. Ett 

tillräknelighetsbegrepp innebär ett ökat utrymme för en proportionalitetsbedömning i de 

fall när en psykiskt störd lagöverträdare är tillräknelig.  
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Tillräknelighetsbegreppet är av Psykiatrilagsutredningen formulerat på ett tämligen 

restriktivt sätt. Betänkandet ställer upp en tillräknelighetsprövning i två led, grundtillstånd 

och effekt, och utöver detta tillkommer ett undantag för självförvållade rus. Lagtekniskt 

innebär detta att en relativt liten personkrets kommer träffas av denna reglering. 

Psykiatrilagsutredningen uppskattar att ungefär 50-100 individer per år kommer att 

bedömas som otillräkneliga.
152

 Den begränsade personkretsen av otillräkneliga lagöver-

trädare gör att en lagöverträdare i praktiken kommer presumeras vara tillräknelig. Denna 

begränsade definition av otillräknelighet bör innebära att ett tillräknelighetsbegrepp för-

modligen för med sig en större förändring på en teoretisk nivå än på en praktisk nivå.  

9.2 En återgång till tiden före BrB? 

Systemet med straffriförklaringar ledde som bekant till en ojämn rättstillämpning vid tiden 

när de individualpreventiva strömningarna slog rot i svensk straffrätt. Det är således 

relevant att ställa sig frågan om förslaget kommer innebära en återgång till en liknande 

rättsordning som gällde vid tiden före BrB. 

Jämfört med den äldre modellen med straffriförklaringar är det föreslagna tillräknelighets-

begreppet avsett att träffa en mindre personkrets.  Till skillnad från den äldre modellen 

med straffriförklaringar innehåller det nya tillräknelighetsbegreppet s.k. effektrekvisit, 

d.v.s. realitetsvärderings- eller kontrollrekvisit vilket minskar personkretsen avsevärt.  En 

annan skillnad från tiden innan BrB är att samlingsbegreppet allvarlig psykisk störning 

införts. Detta samlingsbegrepp uppställer ett krav på att den psykiska störningen ska vara 

kvalificerad vilket innebär att personkretsen av de mest psykiskt störda lagöverträdarna 

minskat något. Kravet på att ett tillstånd ska vara kvalificerat innebär att personlighets-

störningar generellt sett, t.ex. olika former av psykopati, inte längre ska leda till straff-

rättslig särbehandling. Psykiatrilagsutredningens restriktiva utformning av det nya 

tillräknelighetsbegreppet innebär således att problematiken med straffriförklaringarnas 

vida tillämpningsområde delvis förekommits. 

Vissa moment talar dock för att ett återinförande av tillräknelighetsbegreppet skulle leda 

till något av en återgång till tiden före BrB. Den tydligaste likheten mellan den äldre 

regleringen i SL och Psykiatrilagsutredningens betänkande är den principiella grunden, 

främst skuldprincipen, för den straffrättsliga särbehandlingen. Dessutom finns, likt tiden 

innan BrB, en inte obefogad oro att viss stigmatisering av psykiskt sjuka lagöverträdare 
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kan uppkomma som följd av ett tillräknelighetsrekvisit.
153

 Förhoppningsvis finns det dock 

idag en större kunskap, insikt och förståelse om varför denna personkrets särbehandlas för 

att förhindra sådant stigma. Som en sista liknelse med en rättsordning före BrB utgör 

tillfällig sinnesförvirring ett av de fyra grundtillstånden i betänkandet. Tillfällig 

sinnesförvirring ses alltså återigen som ett uttryckligt skäl för straffrättslig särbehandling. 

Utformningen av det föreslagna tillräknelighetsbegreppet leder till slutsatsen att ett åter-

införande inte är en fullständig tillbakagång till tiden före BrB. Den teoretiska grunden är 

dock densamma som innan BrB:s införande: en rättsordning som bygger på de klassiskt 

straffrättsliga principerna om skuld och ansvar. Förhoppningsvis kommer inte det nya 

tillräknelighetsbegreppet leda till en sådan omfattande problematik i den praktiska 

tillämpningen som modellen med straffriförklaringar uppvisade. 

9.3 Rättsfallen 

Från ett praktiskt perspektiv kan det finnas anledning att närmare granska hur utgången i 

några av de mer uppmärksammade rättsfallen på området hade blivit om ett 

tillräknelighetsbegrepp (i enlighet med Psykiatrilagsutredningens betänkande) existerade i 

svensk straffrätt. Omständigheterna i målen har i korthet tagits upp under kapitel 5, men en 

djupare analys i detta kapitel kräver något av en upprepning i detta avseende. Underlaget 

för en analys utgörs i första hand av de refererade domarna och, när det funnits tillgängligt, 

av tillhörande undersökningar, utredningar och yttranden. 

Det undantag som skapades i och med Flinkfallet
154

 vad gäller självförvållade rustillstånd 

har bortsetts från i prövningen om en allvarlig psykisk störning föreligger. Det finns i för-

slaget ett uttryckligt undantag för självförvållade rus som specifikt hanterar denna fråga. 

Det förhåller sig med stor sannolikhet så att undantaget som HD konstruerade i Flinkfallet 

överensstämmer helt med det undantag som uppställs i Psykiatrilagsutredningens 

betänkande.
155

 

9.3.1 Flinkfallet156  

Våren 1994 var M. F (härefter M) en tidigare ostraffad, 24-årig man, tillika militär officer. 

Vid denna tid träffade han en kvinna, E, och inledde ett förhållande som gradvis kom att 

kantas av viss problematik. I slutet av april 1994 var M en kväll alkoholpåverkad, han tog 
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kraftigt tag i E vilket resulterade i att hans vänner fick ingripa. Han har också vid ett annat 

tillfälle betett sig hotfullt och varit inbegripen i slagsmål med sina vänner, även denna gång 

under alkoholpåverkan.  

Natten till den 11:e juni 1994 hade M druckit alkohol och var märkbart påverkad. Han 

stötte ihop med E vid tre tillfällen under kvällen vilka alla slutade i gräl. Han var efter 

dessa incidenter enligt RPU:n väldigt uppriven och djupt kränkt. Efter denna tidpunkt 

mindes M enligt uppgift enbart fragment och brottsstycken av vad som inträffat. Han 

begav sig till regementet, försåg sig med ett automatvapen och bytte om till fältuniform. 

Han lämnade regementet genom att klättra över staketet som omgav regementet. I en när-

liggande park öppnade han eld mot en grupp kvinnor. Fem kvinnor avled och en fick 

allvarliga skador. Han har några minuter senare beskjutit en bilist och en cyklist med 

dödlig utgång samt skjutit mot två poliser. M hade förtärt alkohol i okända mängder, och 

vid gripandet hade han 1,69 promille i blodet. 

Enligt RPU:n led inte M av en allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället eller under-

sökningstillfället. Hans handlande kunde förklaras av en aktuell kris, en upplevd djup 

kränkning efter incidenterna på kvällen samt alkoholpåverkan. Hans tillstånd utgjorde 

således en psykisk störning, men den var inte allvarlig i art eller grad. Han uppvisade 

vidare tecken på depression. Socialutredningen framförde att M:s kraftiga reaktion på alko-

hol inte kunde förklaras av sociala eller socialpsykologiska skäl. Ett psykologutlåtande var 

av den uppfattningen att M hade viss problematik på ett personlighetsmässigt plan. 

Utlåtandet underströk att Flink inte var psykotisk vid gärningstillfället eller vid under-

sökningen. 

Socialstyrelsen var av den motsatta uppfattningen, d.v.s. att M var allvarligt psykiskt störd 

vid gärningstillfället och undersökningstillfället. Alkoholberusningen var utan tvivel av 

stor vikt för hans tillstånd vid gärningstillfällena. Tillståndet som han uppvisade var en 

avvikande alkoholreaktion, som resulterat i att han begick gärningarna under ett ”rusutlöst 

psykotiskt tillstånd”.  
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Flinkfallet - Grundtillstånd 

Enligt frågeschemat vad gäller tillräknelighetprövningen
157

 bör den första frågan vara om 

gärningsmannen uppvisade något av de fyra grundtillstånden vid gärningstillfället. I första 

hand ska det undersökas om M var allvarligt psykiskt störd vid gärningstillfället. Det före-

ligger mellan de olika utredningarna oenighet i denna fråga. Begreppet allvarligt psykiskt 

störd omfattar, som vi tidigare sett, psykoser som följd av alkoholberusning.  

Enligt RPU:n var M inte allvarligt psykiskt störd vid gärningstillfället. Hans gärningar för-

klaras av särskilda omständigheter som inte kan anses utgöra en psykos. Socialstyrelsen, 

med vilka HD instämde, ansåg däremot att M befunnit i ett psykotiskt tillstånd till följd av 

berusningen. Att hans alkoholintag i samverkan med andra omständigheter lett till det upp-

komna tillståndet får anses tämligen självklart. Någon närmare förklaring vad det psyko-

tiska tillståndet innebar för M får vi inte i utredningarna eller domen. Han verkade inte lida 

av hallucinationer eller vanföreställningar, som enligt förarbetena till reformen 1992 är 

typiska för psykotiska tillstånd.  

Det beviskrav som gäller för bedömningen om M lider av ett grundtillstånd är en över-

viktsprincip. En prövning här innebär att det utfall som övervägande skäl talar för bör 

väljas. Det finns inte tillräckligt med skäl för att frångå Socialstyrelsens och HD:s 

bedömning att M befann sig i ett psykotiskt tillstånd vid gärningstillfället. Psykotiska till-

stånd utgör en allvarlig psykisk störning. Att M dessutom enligt HD från ett förvaltnings-

rättsligt perspektiv led av en allvarlig psykisk störning förstärker denna slutsats. M led vid 

gärningstillfället således av en allvarlig psykisk störning.
 
 

Om M inte befunnit sig i ett tillstånd som kan utgöra allvarlig psykisk störning finns det 

skäl för slutsatsen att hans tillstånd kan passa in i begreppet tillfällig sinnesförvirring. 

Sådana tillstånd kan enligt betänkandet också orsakas av alkoholberusning. Om inte ett 

psykotiskt tillstånd förelåg talar starka skäl för att M åtminstone befann sig i ett kortvarigt 

men höggradigt tillstånd av personlighetsfrämmande karaktär. Den aggressiva personlighet 

som M visar upp i samband med alkoholberusning får utan tvivel anses stå i tydlig kontrast 

till den person som i undersökningarna beskrivs som kontrollerad och uppvuxen under 

goda förhållanden. 
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Flinkfallet - Effekt 

Utöver den allvarliga psykiska störningen måste något mer till för att M ska kunna 

bedömas som otillräknelig. I M:s fall ska hans allvarliga psykiska störning, alternativt till-

fälliga sinnesförvirring, lett till en viss oförmåga. 

Först ska frågan ställas om M till följd av den allvarliga psykiska störningen saknat för-

måga att förstå gärningens innebörd i den situation i vilken han befann sig. Med andra ord: 

brast han i det s.k. realitetsvärderingsrekvisitet? Om M befann sig i ett psykotiskt tillstånd 

kan detta medfört en störd realitetsvärdering som lett till att han inte förstod vad han 

gjorde. Frågan blir om han uppfattade vem han sköt på, varför han gjorde det eller att han 

ens avfyrat ett vapen. 

Om M inte förstod att han hanterade ett skarpladdat vapen, att människorna egentligen var 

övningstavlor eller liknande finns det således skäl att överväga om han saknat realitets-

värderingsförmåga. En annan tänkbar förklaring till M:s agerande är att han uppfattat sig 

som stridande i en krigssituation. Detta har använts som ett uttryckligt exempel på när 

straffrättsligt ansvar inte bör bli aktuellt.
158

 I socialutredningen uppgav M att förhållandena 

vid gärningstillfället kunde liknas vid en stridssituation och att han agerat per automatik 

utan eftertanke. Detta kan ge en indikation på att han inte korrekt uppfattat i vilken kontext 

(socio-kulturellt sammanhang) han befunnit sig. Vidare uppgav M att han inte haft några 

tydliga minnesbilder av skjutningarna utan att han mindes allt som ”i en dimma”. 

Det finns ett antal scenarior där M teoretiskt sett kan ha befunnit sig i ett sådant tillstånd att 

han saknade realitetsvärderingsförmåga. Det finns däremot inget i den refererade domen 

eller utredningarna som med övervägande skäl talar för att M befunnit sig i ett sådant till-

stånd. De minnesluckor han uppger sig haft försvårar visserligen prövningen hur han 

egentligen uppfattat sin omgivning, men de talar inte för att han saknat realitetsvärderings-

förmåga. 

Vad gäller det s.k. kontrollrekvisitet finns det ingenting i utredningen som tyder på att M 

lidit av imperativa hallucinationer, tvångsmässighet eller liknande i sådan grad att han inte 

kunnat förändra sitt handlande.  
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M brast således inte i ett realitetsvärderingsrekvisit eller ett kontrollrekvisit vid gärnings-

tillfället. Konsekvenserna av Psykiatrilagsutredningens betänkande skulle troligtvis i detta 

fall blivit att M ansågs tillräknelig och kunde dömts till fängelse. 

Flinkfallet - Undantaget för självförvållade rus 

För fullständighetens skull ska även betydelsen av självförvållat rus kort behandlas. 

M:s alkoholintag har lett till hans tillstånd, detta menar både Socialstyrelsen och RPU:n. 

Han har tidigare haft liknande, avvikande alkoholreaktioner vilket medför att han haft 

anledning att räkna med det avvikande tillståndet. Även om M lidit av ett grundtillstånd 

och brustit i något av effektrekvisiten så skulle han ändå bedömts som tillräknelig p.g.a. 

undantaget för självförvållade rus.  

9.3.2 Landskronafallet159 

K. N. (härefter K) arbetade år 2000 som skiftarbetare. Han levde under socialt ordnade 

förhållanden och uppvisade ingen missbruksproblematik. Enligt K:s berättelse vad avser 

den 27-28:e oktober samma år slutade han arbetet tidigt på morgonen den 27:e och gick 

hem och sov cirka två timmar. Därefter uträttade han en del ärenden och kom hem på efter-

middagen. Vid 16-tiden började K att förtära alkohol hemma och fortsatte på olika 

serveringar i Landskrona att dricka fram till efter midnatt. Efter denna tidpunkt är K:s 

minne fragmentariskt och han har s.k. minnesluckor. Av vittnesuppgifter och utredningen i 

målet framgår att K på morgonen den 28:e begått ett antal brottsbelagda gärningar: grov 

våldtäkt, grov misshandel, försök till grov misshandel, misshandel, olaga tvång, olaga hot 

och ofredande. Den grova våldtäkten begicks på ett äldreboende där brottsoffret arbetade. 

Genom hot om våld medelst en kniv tvingande K henne till samlag.  

K begick dessa handlingar under ett alkoholbetingat psykotiskt tillstånd med 

hallucinationer enligt RPU:n och Socialstyrelsens yttrande. HD anslöt sig till dessa 

utlåtanden och ansåg, i motsats till Flinkfallet, att K lidit av en allvarlig psykisk störning 

vid gärningstillfällena.  

Det går alltså att finna likheter med Flinkfallet. Vid en jämförelse var bägge tillstånden av 

psykotisk karaktär utlösta av alkoholkonsumtion. Skillnaden var att K:s tillstånd inte kunde 
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anses självförvållat. HD uttalar sig i frågan att han ”inte kunnat förutse att han skulle 

reagera på sådant sätt vid berusning”.   

Landskronafallet - Grundtillstånd 

De samstämmiga uppgifterna från RPU:n, Socialstyrelsens yttrande samt HD:s dom utgör 

sammantaget övervägande skäl för att K vid gärningstillfället led av en allvarlig psykisk 

störning. Det saknas således anledning att överväga om något av de andra grundtillstånden 

kan tänkas föreligga. 

Landskronafallet - Effekt 

Den svåra frågan blir att bedöma om K kan sägas ha saknat förmåga till gärningsinsikt 

eller kontroll. Det ska alltså krävas något utöver grundtillståndet. I referatet finns det ingen 

närmare information om hans psykiska tillstånd utöver att han var allvarligt psykiskt störd 

p.g.a. en alkoholutlöst psykos som innefattade hallucinationer. Att K i sitt psykotiska till-

stånd hallucinerade kan ha inneburit att han brustit i ett realitetsvärderingsrekvisit. 

Hallucinationerna kan också ha varit imperativa, t.ex. i form av starkt tvångsmässiga röster 

som gör att K brustit i kontrollrekvisitet. I brist på ytterligare utredningar kan resone-

manget härom enbart stanna vid spekulationer. Utfallet är således beroende av kompo-

nenter som inte finns tillgängliga. 

Landskronafallet - Undantaget för självförvållade rus 

Till skillnad från Flinkfallet kunde K inte enligt HD ha förutsett sin avvikande reaktion på 

alkoholkonsumtionen. Han har inte tidigare reagerat så aggressivt på alkoholkonsumtion. 

Han har inte orsakat sitt tillstånd av oaktsamhet och undantaget är således inte tillämpligt. 

Om K befunnit sig i ett grundtillstånd som lett till att han brustit i ett effektrekvisit hade 

han bedömts som otillräknelig och gått fri från straffrättsligt ansvar. 

9.3.3 Rödebyfallet160 

S. R (härefter S) bodde på en gård utanför Rödeby, Blekinge. Han hade en grundläggande 

psykisk problematik som bestod i neuropsykiatriska funktionshinder: ADHD och tourettes 

syndrom. Utöver detta tillkom yttre psykisk belastning p.g.a. av hans barns 
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neuropsykiatriska funktionshinder samt stigmatisering och trakasserier av familjen under 

en tid.
161

  

Natten till den 6:e oktober 2007 var S hemma med delar av sin familj. Han hade gått och 

lagt sig efter att ha druckit alkohol och tagit sin medicin samt sömntabletter. Han vaknade 

upp kort därefter, omtöcknad, och fick se att ett antal ungdomar tagit sig in på gården med 

tillhyggen. S uppfattade detta som ett angrepp på sin familj, han trodde att de var där för att 

döda hans son. Med ett hagelgevär gick S ut på gården där han avlossade ett antal skott 

mot två av ungdomarna. En av dem avled på platsen, den andra blev svårt skadad. Han 

hade inga minnen från det att han började skjuta tills att pojkarna låg skjutna på gården. 

Enligt RPU:n led S vid gärningstillfället av en allvarlig psykisk störning. Utöver de 

neuropsykiatriska funktionshindrena led S av depression och ångest. Dessutom uppvisade 

han ett beteende vid gärningstillfället som kan betecknas som en svår panikreaktion enligt 

RPU:n. Panikreaktionen kännetecknades av en ”övergående förlust av den verklighets-

prövande förmågan”, och bedömdes vara av psykotisk grad. Enligt den psykologutredning 

som gjorts i anslutning till RPU:n framgår att S vid gärningstillfället förlorat själv-

kontrollen och gått in en panikartad försvarsreaktion. Hans beteende var impulsstyrt utan 

möjlighet till eftertanke, vilket också kallas för ett icke-rationellt beteende. Impulserna i 

detta tillstånd kunde potentiellt leda till reaktionerna kamp eller flykt. 

Enligt Socialstyrelsens yttrande led S vid gärningstillfället av en allvarlig psykisk störning. 

S uppvisade en svår panikreaktion som ledde till att han ”förlorade sin förmåga till tanke-

bearbetning och impulskontroll”. Tillståndet var enligt yttrandet nära ett psykos-

genombrott.  

Rödebyfallet - Grundtillstånd 

S led enligt HovR av en allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället vilket överens-

stämde med RPU:n och Socialstyrelsens yttrande. Den allvarliga psykiska störningen 

bestod i den svåra panikreaktion av psykotisk grad som S befann sig i. Enligt förarbetena 

till 1992 års reform kan tillstånd av psykotisk art orsakat av krisreaktioner utgöra en 

allvarlig psykisk störning. Att S svåra panikreaktion var av psykotisk grad får således tala 

med övervägande skäl för att den utgjorde en allvarlig psykisk störning vid gärnings-

tillfället.  
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Rödebyfallet - Effekt 

S kan brista i realitetsvärderingsrekvisitet om han inte förstått vad han gjort till följd av sitt 

tillstånd. Han har enligt utredningarna uppfattat ungdomarnas intrång på gården som en 

trängande fara för hans familj. Hans impulsiva reaktion har varit att avvärja hotet medelst 

ett gevär. Han uppvisade enligt utredningarna eller domen varken hallucinationer eller van-

föreställningar som påverkat hans verklighetsuppfattning. Hans medvetande beskrivs som 

begränsat, impulsstyrt, men detta försätter honom inte automatiskt i en annan uppfattning 

om hur verkligheten är beskaffad.  

Det går att argumentera för att S uppfattade hotet från ungdomarna som alltför stort och 

därför inte förankrat i verkligheten. Enbart den omständigheten att panikreaktionen lett till 

orimliga uppfattningar om hotets allvar är kan inte i sig självt innebära att han brister i 

realitetsvärderingsrekvisitet. Han får anses ha uppfattat hotet från ungdomarna som 

synnerligen överdrivet, men hans uppfattning att det förelåg ett hot var inte utan fog.  

Det finns inga övriga uppgifter i materialet som pekar på att S inte förstått vad hans hand-

lingar innebar enligt det realitetsvärderingsrekvisit som Psykiatrilagsutredningens ställer 

upp i sitt betänkande. Sammanfattningsvis kan S inte sägas ha uppvisat ett sådant tillstånd 

som leder till att han brister i ett realitetsvärderingsrekvisit. 

S kan brista i ett kontrollrekvisit om han till följd av sin svåra panikreaktion inte kunnat 

förändra sitt beteende. Hans tillstånd passar dock inte in på de typiska fallen, imperativa 

hallucinationer eller tvångsmässighet, som uppmanar till handling. Det finns dock 

utrymme att föra en diskussion om S till följd av sin förlorade förmåga till eftertanke inte 

kunnat agera på annat sätt. Situationen i fråga tas inte uttryckligen upp i Psykiatrilags-

utredningens betänkande, men de exempel på tillstånd som typiskt sett innebär en brist i ett 

kontrollrekvisit bör inte anses uttömande; kontrollrekvisitet bör kunna brista vid andra till-

stånd än imperativa hallucinationer och stark tvångsmässighet.  

Enligt psykologutredningen kunde de särskilda omständigheterna som lett till S tillstånd 

leda till en av två reaktioner, flykt eller kamp. Hans självkontroll var således extremt 

begränsad av den svåra panikreaktion han upplevde, och hans förmåga att överväga alter-

nativa beslut var i princip frånvarande. Avsaknad av självkontroll kan tolkas som en 

oförmåga att anpassa sitt handlande om det innebär att S inte kunnat handla annorlunda. 

Utredningarna anger att S i sin panikreaktion hade kunnat fly. Det framgår dock inte att det 
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stått fritt för S att välja mellan dessa två reaktioner, utan utfallet var istället resultatet av en 

impuls. Bristen på självkontroll berövade alltså S på hans förmåga att fatta ett rationellt val 

vilket skulle tala för att han brast i kontrollrekvisitet. 

I brist på en mer utförlig förklaring av kontrollrekvisitet kan det vara av vikt att ställa sig 

frågan om S rimligen borde straffas för sina handlingar, d.v.s. borde han kunna bära straff-

rättsligt ansvar. En avgörande fråga är om S kunde rå för sina handlingar. Han har ingen 

kontroll över sig själv, han är fokuserad på en sak och agerar icke-rationellt på ett nära 

förestående (för honom mycket allvarligt) hot. Detta skulle tala för att S inte borde kunna 

skuldbeläggas och därmed inte kunna bära straffrättsligt ansvar. Det går även att vända på 

argumentationen och säga att S rimligen borde kunna straffas för sina gärningar eftersom 

han varit så målmedveten och beräknande i sitt agerande. Han har aktivt genomfört en rad 

handlingar, tagit fram geväret, laddat om etc., som tyder på att han haft makt över sina 

handlingar. Dessa handlingar är dock motoriska rörelse- och handlingsmönster som kan 

vara väl invanda och utföras närmast instinktivt enligt psykologutredningen.  

Sammanfattningsvis får övervägande skäl tala för att S vid gärningstillfället brast i ett 

kontrollrekvisit. Till följd av den svåra panikreaktionen har han inte haft förmåga att 

anpassa sitt handlande till sin förståelse av gärningarnas innebörd. S var således 

otillräknelig vid tidpunkten för hans gärningar om inte undantaget för självförvållat rus är 

tillämpligt. 

Rödebyfallet – Undantaget för självförvållade rus 

S har visserligen druckit alkohol innan gärningarna, men inget i domen eller utredningarna 

talar med övervägande skäl för att S tillstånd var självförvållat. Undantaget är således inte 

tillämpligt. S var alltså otillräknelig vid tiden för gärningarna. 

9.3.4 Slutsats - rättsfallen 

Analysen av dessa rättsfall söker illustrera de konkreta konsekvenserna av ett återinförande 

av ett tillräknelighetsrekvisit. Det är dock inte säkert att en domstol skulle ha dömt på 

samma sätt som ovan, rimligen finns det något utrymme för annan bedömning av gärnings-

mannens tillstånd. Något som dock talar för att den ovanstående analysen av rättsfallen är 

korrekt är att det hypotetiska utfallet till viss del stämmer väl överens med det faktiska 

utfallet i domstolarna:  
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I Flinkfallet dömdes M av HD till fängelse, och ovanstående analys utifrån ett 

tillräknelighetsbegrepp kom fram till slutsatsen att M var tillräknelig och därför kunde 

dömas till fängelse. Det är svårare att dra några slutsatser kring Landskronafallet, men 

eftersom K enligt HD omfattades av fängelseförbudet kan detta tala för att han inte 

betraktades som lika klandervärd som t.ex. M i Flinkfallet.
162

 En hypotetisk 

tillräknelighetsprövning skulle då eventuellt komma fram till att K var otillräknelig. I 

Rödebyfallet skulle S troligtvis bedömas som otillräknelig och därmed gå fri från ansvar 

och påföljd. I den faktiska domstolsprövningen dömdes han visserligen för brotten, men 

gick fri från påföljd. I både den hypotetiska prövningen och den faktiska prövningen i 

HovR skulle alltså S gå fri från påföljd. 

Vid en jämförelse kan inte de olika utfallen, hypotetiskt som faktiskt, bli likadana eftersom 

de olika förutsättningarna för straffrättslig särbehandling är olika. Trots detta visar en jäm-

förelse att det går att se likheter i uppfattningen om hur klandervärda de olika gärnings-

männen är i de olika utfallen. Ett återinförande av ett tillräknelighetsrekvisit skulle därför 

stämma väl överens med utfallet i dessa domar. Troligen är det också lagstiftarens vilja att 

lagen ska hämta inspiration från de olika rättsfallen. 

9.4 Särskilda synpunkter på betänkandet  

En del för- och nackdelar med ett tillräknelighetsbegrepp har redan tagits upp i föregående 

framställning, se kap. 7 och avsnitt 9.1-2. Generellt har förslaget om att återinföra ett 

tillräknelighetsbegrepp i svensk straffrätt föranlett positiva reaktioner från remissinstanser 

och andra. Det går dock att skönja att vissa synpunkter på ett tillräknelighetsbegrepp och 

vad detta kan innebära oftare förekommer i debatten, och därför tas ett antal särskilda 

frågor upp i det följande avsnittet i syfte att belysa och analysera tillräknelighetsbegreppet 

från dessa perspektiv. 

9.4.1 Att inte pröva uppsåtet 

Ett förslag som Psykiatrilagsutredningen lägger fram är att någon uppsåtsprövning inte ska 

göras om en lagöverträdare bedöms som otillräknelig. För att en tillräknelighetsprövning 

ska bli aktuell fodras i princip att rekvisiten för en otillåten gärning, A1-A2 i brotts-

begreppet, är uppfyllda. En tillräknelighetsprövning ska sedan göras allra först, på nivå B1, 

i brottsbegreppet. Bedöms gärningsmannen som otillräknelig prövas alltså inte uppsåtet. 
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Det är förmodligen sant att en prövning av uppsåt inte är en lätt uppgift för domstolen att 

företa
163

, och en prövning härom blir inte lättare om lagöverträdaren var psykiskt störd vid 

gärningstillfället. Psykiatrilagsutredningen anser därför att det inte finns någon anledning 

att pröva frågan om uppsåt om en gärningsman bedöms som otillräknelig.  

Ett problem med att inte pröva uppsåtet är att en dom som konstaterar att en gärningsman 

är otillräknelig ska betraktas som ett frikännande.
164

 Trots detta kan en otillräknelig 

gärningsman i en fastställelsedom konstateras ha begått en otillåten gärning, och vissa 

rättsföljder kan ändå komma att inträda.
165

 I praktiken är alltså bristande tillräknelighet 

knutet till vissa repressiva åtgärder som är till nackdel för den otillräkneliga 

lagöverträdaren. En otillräknelig lagöverträdare bör därför inte ha sämre möjligheter att 

hävda sig oskyldig p.g.a. bristande uppsåt än vad en tillräknelig lagöverträdare har. Detta 

borde följa av likabehandlings- och rättssäkerhetsprinciperna i straffrätten, vilket också 

Åklagarmyndigheten antyder i sitt remissvar.
166

 Dessutom ska typen av otillåten gärning, i 

praktiken brottsrubriceringen, tas med i fastställelsedomen. Hur det är möjligt att kon-

statera att en viss brottsrubricering passar in om uppsåtet inte prövas svarar inte 

Psykiatrilagsutredningen på.  Om inte uppsåt föreligger blir det av relevans för uppgifterna 

i fastställelsedomen om ett oaktsamhetsbrott istället föreligger eftersom dessa uppgifter ska 

tas in med i belastningsregistret.
167

  

Alternativet till den av Psykiatrilagsutredningen föreslagna ordningen är att en 

tillräknelighetsprövning sker först efter att alla andra bedömningar domstolen har att göra 

gjorts. Detta betyder att brottsbegreppets steg A1-B2 måste vara uppfyllda samt att frågor 

om skadestånd och andra rättsföljder bör vara avgjorda innan frågan om gärningsmannen 

är tillräknelig prövas.
168

 Detta kan vara önskvärt ur ett likabehandlings- och rättssäkerhets-

perspektiv på så sätt att förutsägbarheten ökar när delar av brottsbegreppet inte utesluts och 

lämnas därhän. På motsatt sätt kan ett tillräknelighetsrekvisit leda till sämre rättssäkerhet 

om det innebär längre processer och minskade resurser för domstolarna. I vart fall bör för-

slaget om att inte pröva uppsåtet av otillräkneliga lagöverträdare motiveras och preciseras 

ytterligare. 
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9.4.2 Begreppsproblematik 

Ett möjligt problem med tillräknelighetsbegreppets återinförande är behovet att fylla 

begreppet med substans. Efter en frånvaro i den svenska straffrätten på närmare 50 år, är 

det kanske inte nyttigt att söka ledning i äldre praxis eller tidigare förarbeten när vi ska 

söka förklara begreppet. Vid ett införande kommer terminologin användas av jurister, 

psykiatriker, psykologer m.fl. från vitt skilda vetenskaper och discipliner vilket ställer höga 

krav på tydlighet. Tillräknelighetsbegreppet har dessutom av remissinstanser och andra fått 

kritik för att vara svårtolkat.
169

 För att möta den kritiken bör ett konkret lagförslag söka 

förklara begreppet tillräknelighet från så många perspektiv och olika aspekter som möjligt. 

Här kan ett problem med Psykiatrilagstutredningens betänkande vara att betänkandet inte 

närmare förklarar vad tillräknelighet innebär, utan definierar detta negativt med hjälp av 

begreppet otillräknelighet. Det kanske inte räcker att ställa sig frågan vem som är psykiskt 

störd, utan det kanske också är rimligt att ställa sig frågan vem som är psykiskt frisk. I sin 

nuvarande form kan det innebära att ett återinförande av tillräknelighetsbegreppet inte är 

tydligt nog att tillämpas effektivt på en praktisk nivå.  

En mer grundläggande problematik är den om begreppsbildning i allmänhet. Genom att 

definiera psykiskt störda individer försöker vi bestämma en enhetlig personkrets, vilket i 

sig är problematiskt. Individer kan generaliseras till en grupp, men inte utan att förbise en 

väsentlig del av alla de komponenter som utgör en individ. De juridiska begreppen 

allvarlig psykisk störning, otillräknelig o.s.v. är ofrånkomligt dåliga försök att definiera 

människor.
170

 Samtidigt är dessa begreppsbildningar kanske nödvändiga för att få vår allt-

mer komplexa samhällskonstruktion att hålla ihop. Ett sätt att bemöta sådan problematik är 

att göra bedömningar om tillräknelighet från fall till fall, d.v.s. att inte i någon större ut-

sträckning låsa sig vid praxis, prejudikat eller begreppsbildning. Detta är dock knappast 

möjligt med tanke på de höga krav på förutsägbarhet och rättssäkerhet som straffrätten bör 

uppställa.  

9.4.3 Ansvaret försvinner 

Ett tillräknelighetsrekvisit skulle innebära att vissa gärningar inte utgör brott och ingen kan 

läggas till ansvar för dessa gärningar. En invändning som kan göras mot en sådan ordning 

är att vården har något att vinna på att otillräkneliga lagöverträdare tar ansvar för sina 
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handlingar. Behandlingsresultaten skulle enligt vissa remissinstanser
171

 riskera att bli 

sämre med en tillräknelighetsmodell. Utan att närmare gå in på frågan om konkreta vård-

åtgärder kan det här ifrågasättas om straffrättsligt ansvar rimligen bör utgöra del av en 

behandling för de allra mest psykiskt störda lagöverträdarna. För att främja förutsägbar-

heten i rättstillämpningen bör inte vårdbehovet sammanblandas med ansvarsprövningen.  

En uppfattning om att det straffrättsliga ansvaret skulle påverka behandlingsresultaten får 

vidare anses representera en föreställning om att straffrättens syfte bör utgå från praktiska 

överväganden och inte teoretiska konstruktioner, likt den behandlingsideologi som ut-

mönstrats i Psykiatrilagsutredningens betänkande. Återigen är det en fråga om vilken 

grund straffrätten bör vila på. Debatten härom har präglat svensk straffrätt under minst ett 

århundrande och behöver inte utvecklas. Här kan vi nöja oss med att konstatera att mer 

juridiska överväganden om förutsägbarhet och rättssäkerhet talar mot en ordning där prak-

tiska överväganden styr straffrättens utformning och tillämpning. 

9.4.4 Brottsofferperspektiv 

Om vi anammar ett brottsofferperspektiv kan en ordning där ansvaret lyfts bort från en 

otillräknelig gärningsman te sig kränkande. En otillräknelig gärningsman kan inte begå 

brott, utan hans gärningar kallas istället för otillåtna. Det är inte otänkbart att detta kan 

upplevas som en bagatellisering av brottsoffrets intresse att gärningsmannen blir dömd för 

brottet. Tillräknelighetsprövningen är trots allt en bedömning som utgår från gärnings-

mannens tillstånd utan hänsyn till brottsoffret. Skuldprincipen är troligtvis inte utformad 

med ett brottsofferperspektiv i åtanke i första hand, och om vi accepterar principen som 

styrande för svensk straffrätt kan ett brottsofferperspektiv komma att åsidosättas ytterligare 

i vissa fall. 

En mindre ändring i terminologin skulle kunna avhjälpa brottsofferproblematiken något. 

Istället för att en otillräknelig gärningsman begått en otillåten gärning kan vi tala om att 

han begått en straffbelagd gärning. En liten förändring av språkbruket skulle kunna leda 

till en mer positiv inställning vad gäller ett tillräknelighetsbegrepp från ett brottsoffer-

perspektiv.
172

 Om problemet är av annan (reparativ) natur, t.ex. brottsoffrets möjlighet till 

läkning eller ett avslut, är det svårare att avhjälpa med språkliga ändringar i betänkandet. 

Bedömningen om tillräknelighet är naturligt utifrån gärningsmannens tillstånd och inte 
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brottsoffrets, en annan ordning vore högst problematisk utifrån ett rättssäkerhets-

perspektiv.
173

 

9.4.5 Kontrollrekvisitet och impulser 

En fråga som inte regleras specifikt i betänkandet är frågan om bristande impulskontroll 

och kontrollrekvisit. De typiska tillstånd som anges som exempel när kontrollrekvisitet kan 

brista är när stark tvångsmässighet eller imperativa hallucinationer tvingar personen till en 

gärning. Dessa två exempel är båda en form av tvång, något som ofta föregås av en 

betydande inre tankeverksamhet. Impulsivitet, eller bristande självkontroll, kan däremot 

sägas vara avsaknad av en inre tankeverksamhet, d.v.s. att handling förekommer genom-

tänkta överväganden.  

Ett tydligt exempel där impulsivitet eller bristande självkontroll aktualiseras är Rödeby-

fallet. I analysen ovan bedömdes pappan som otillräknelig i ett tillstånd som präglades av 

impulsivitet. Det är i ljuset av detta rättsfall av intresse att behandla frågan om impulsivitet 

och bristande självkontroll särskilt i ett kommande lagförslag. Oavsett om impulsivitet, 

eller förlust av självkontroll, enligt lagstiftaren ska kunna leda till otillräknelighet bör 

frågan behandlas och kontrollrekvisitet motiveras tydligare för att främja en enhetlig och 

förutsägbar rättstillämpning.
174

  

9.4.6 Repressiva åtgärder 

I avsnitt 9.3.1 har nämnts att repressiva åtgärder i form av vissa rättsföljder
175

 kan komma 

att drabba en otillräknelig lagöverträdare om det kan konstateras att han begått en otillåten 

gärning. En dom mot en otillräknelig gärningsman ska betraktas som ett frikännande, men 

frågan är om dessa repressiva åtgärder kan komma att innebära ett faktiskt skuld-

beläggande. Psykiatrilagsutredningens betänkande kan i denna del ses som något 

inkonsekvent.   

Psykiatrilagsutredningen har försökt göra en avvägning mellan de olika intressen som gör 

sig gällande när ett brott förövas, som t.ex. samhällets behov av skydd eller brottsoffrets 

rätt till ersättning. Svårigheten att tillgodose alla intressen i tillräcklig mån gör att 

kompromisser är nödvändiga för att nå en rimlig lösning på problemet. 
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10. Avslutande synpunkter 

I denna sista del av arbetet kan vi först ställa oss frågan: varför särbehandlar vi psykiskt 

störda lagöverträdare? Om vi accepterar att människan i grunden har en fri vilja borde väl 

alla individer kunna bära ansvar och därmed också kunna straffas. Uppenbarligen finns det 

tillstånd, eller en egenskap, hos den enskilde som leder oss till slutsatsen att vissa psykiskt 

störda individer bör särbehandlas. Vad vi egentligen gör är att betrakta denna personkrets 

av psykiskt störda som mer eller mindre ofria människor, utan eller med nedsatt förmåga 

att handla annorlunda i en viss situation.
176

 Att straffa alla människor på lika villkor anses 

alltså inte rimligt därför att vi inte är beskaffade på samma sätt. 

Den centrala frågan är emellertid hur vi bör särbehandla psykiskt störda lagöverträdare. 

Något definitivt svar på den frågan finns inte, men en uppfattning presenteras i 

Psykiatrilagsutredningens betänkande. Enligt utredningen bör ett tillräknelighetsbegrepp 

införas i svensk straffrätt, vilket skulle markera att Sverige brutit mot den behandlings-

ideologi som präglat straffrätten sedan tiden kring BrB:s införande. I grunden är 

tillräknelighetsbegreppets existens i svensk straffrätt beroende av skuldprincipens 

betydelse. Om vi godtar att skuldprincipen bör utforma svensk straffrätt ter sig en 

tillräknelighetsmodell som ändamålsenlig och önskvärd. Om vi på motsatt sätt anser att 

svensk straffrätt bör formas av ett praktiskt vårdbehov så är inte en tillräknelighetsmodell 

önskvärd.  

Nu är Psykiatrilagsutredningens betänkande knappast slutgiltigt, varken som lagförslag 

eller inlägg i debatten i stort. Det är däremot ett väl genomarbetat betänkande som beaktat 

många av de problem som uppmärksammats genom åren. Ett av dessa problem har varit 

fängelseförbudet och intressekonflikten mellan dess absoluta utformning (särskilt innan 

reformen 2008) och den proportionalitetsbedömning som domstolen ska göra. Att detta har 

lett till tillämpningsproblem illustreras inte minst av de rättsfall som arbetet behandlat. Om 

Psykiatrilagsutredningens betänkande blir verklighet skulle det innebära att 

fängelseförbudet utmönstras vilket förutsägbarhets- och rättssäkerhetsaspekter starkt talar 

för. Utöver detta så talar också skuldprincipens allt starkare ställning i den svenska 

rättsutvecklingen för att fängelseförbudet bör utmönstras. 

Konsekvenserna av ett tillräknelighetsbegrepp skulle vara betydande vad gäller den straff-

rättsliga särbehandlingen för psykiskt störda lagöverträdare. Det är därför av största vikt att 
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begreppet tillräknelighet definieras så väl som möjligt, eftersom begränsningen av 

begreppets tillämning också bestämmer den relevanta personkretsen och hur stora 

konsekvenserna kommer att bli. En fråga som inte behandlas av Psykiatrilagsutredningen 

är den om impulser och självkontroll i förhållande till kontrollrekvisitet. Som togs upp i 

avsnitt 9.2.3 finns det skäl att ställa sig frågan om bristande självkontroll, eller 

impulsivitet, kan leda till otillräknelighet. En annan fråga som behöver behandlas ytter-

ligare är den om uppsåtsprövningen. Att inte pröva otillräkneliga lagöverträdares uppsåt 

riskerar att leda till teoretiska som praktiska problem om inte förslaget behandlas 

ytterligare.   

Avslutningsvis måste något sägas om det perfekta systemet. Den straffrättsliga sär-

behandlingen av psykiskt störda lagöverträdare har en mängd olika intressen att tillgodose: 

straffansvar, samhällsskydd, humanitet, brottsofferperspektiv etc. Dessutom sträcker sig 

frågan över ett antal skilda discipliner: juridik, psykiatri, psykologi, kriminologi etc. Det 

finns således inget givet svar på frågan hur dessa lagöverträdare ska särbehandlas i straff-

rätten. Det är därför av största vikt att, som Psykiatrilagsutredningen själv skriver att 

”[r]eformarbetet bör… präglas av ödmjukhet inför de svårigheter som är förknippade med 

överväganden och reformer på detta område”.
177
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