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1. Inledning 
 

Den 22 juli 2011 greps Anders Behring Breivik. Det rättsliga efterspelet kom att domineras av 

en fråga, var Breivik att bedömas som tillräknelig. Denna fråga behandlades i media främst 

utifrån ett psykiatriskt perspektiv eftersom de rättspsykiatriska undersökningarna kom fram 

till olika slutsatser. Från en straffrättslig utgångspunkt är frågan väldigt intressant. Den norska 

rättsordningen skiljer sig från den svenska på så sätt att Norge har ett krav på tillräknelighet 

som förutsättning för straffansvar.0F

1 Detta aktualiserar frågan om utformningen av den svenska 

regleringen eftersom den skiljer sig från Norge och i stort sett hela världen.1F

2  

 

Frågan hur man rättsligt bör hantera psykiskt störda lagöverträdare är ett ständigt aktuellt 

ämne som ofta orsaker mycket debatt och massmedial rapportering. Diskussionerna brukar 

blossa upp efter ett uppmärksammat rättsfall som av en eller flera anledningar rör upp starka 

känslor. De frågor som ofta kommer upp i dessa sammanhang är vilket krav på ansvar man 

kan ställa och vilket straff som är rimligt att utdöma. Ämnet kompliceras av att denna kategori 

av lagöverträdare starkt avviker från andra gärningsmän vilket leder till frågan om och i så 

fall hur en särreglering bör utformas. 

 

Innan BrB:s tillkomst år 1965 tillämpade vi Sverige ett krav på att gärningsmannen måste var 

tillräknelig för att kunna hålla honom straffrättsligt ansvarig. Idag finns inte något sådant 

krav. Istället har Sverige valt ett annat system som man kan kalla för den ”svenska modellen”. 

Det kommer under arbetets gång att närmare redogöras för hur denna modell växt fram. 

 

Den svenska regleringen har, på grund av sin speciella utformning, varit föremål för mycket 

kritik, framför allt från 70-talet och fram till idag.2F

3 Tre stora statliga utredningar har alla varit 

överens om att Sverige bör följa resten av världen och införa tillräknelighetsläran i svensk 

rätt. Den senaste utredningen presenterades förra året och var den första som gjorts sedan 

lagändringarna i juli 2008. Den utredningen föreslog, precis som de två tidigare, att den 

svenska lagstiftningen var i behov av genomgripande reformer. Frågan är om Sverige kan 

behålla sitt särpräglade system eller om det är dags att tänka om.  

 
                                                        
1 SOU 2012:17, s. 331 
2 SOU 2012:17 s. 530. 
3 SOU 2012:17, s 290. 
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 1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med detta arbete är att försöka redogöra för hur den svenska regleringen kring psykiskt 

störda lagöverträdare är utformad. För att försöka förstå varför vår reglering ser ut som den 

gör ska det också göras en historisk tillbakablick. Detta syftar till att redogöra för de olika 

uppfattningar som finns om hur man rättsligt bör hantera denna grupp av gärningsmän. Vidare 

ska den problematik som finns kring den rättsliga hanteringen uppmärksammas och då med 

den nuvarande regleringen som utgångspunkt. Behandlingen av gällande rätt syftar också till 

att vara framåtblickande. Därför ska det göras en genomgång av de lagförslag som 

presenterats. Lagförslagen ska också undersökas och analyseras. Syftet är hela tiden, oavsett 

om det är äldre lagstiftning eller förslag på framtida förändringar, att ställa allt i relation till 

den nuvarande regleringen.  

Det kommer inte göras några försök att finna tydliga lösningar på de mycket komplicerade 

problem som är förknippade med denna rättsliga reglering. Däremot ska det lyftas fram vilka 

konsekvenser som både den nuvarande lagstiftningen och de presenterade lagförslagen kan 

föra med sig.  

 

För att arbetet ska kunna uppnå sitt syfte har följande frågeställningar valts: 

 

- Hur är den nuvarande straffrättsliga regleringen, avseende psykiskt störda lagöver-

trädare, utformad? 

- Hur hållbar är den svenska modellen? 

- Vem eller vilkas intresse ska tas till vara? 

 

1.2 Avgränsningar 

 

Den rättsliga hanteringen av psykiskt störda lagöverträdare är, trots att lagstiftningen avser en 

ganska begränsad krets av personer, ett mycket omfattande område. Av förklarliga skäl måste 

materialet begränsas. Frågeställningen i sig är en första avgränsning. Den första frågan är av 

mer beskrivande karaktär, att redogöra för hur vår lagstiftning ser ut.  De två andra frågorna 

hör ihop på så sätt att båda är begränsade till att främst beröra de svårigheterna som det 

innebär att skapa en tillfredställande reglering av rättsområdet. 
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Arbetet kommer att koncentrera sig kring de straffrättsliga frågorna. Det ska understrykas att 

det på grund av ämnets karaktär inte går att isolera sig till enbart dessa frågor. Även frågor om 

vård och samhällsskydd är en stor del och måste inkluderas. Vad gäller de straffrättsliga 

frågorna har ambitionen varit att försöka koncentrera sig på de frågor som avser påföljden. 

Att särskilja skuld och påföljdsfrågan är i det här sammanhanget omöjligt eftersom en analys 

av den rättsliga hanteringen av psykiskt störda personer kräver att ansvarsfrågan undersöks. 

Det kommer dock inte göras någon analys av uppsåtsbegreppet som sådant eller någon 

noggrann analys av själva uppsåtsprövningen. 

Vad gäller påföljdsfrågan kommer fokus ligga på fängelsebestämmelsen i 30 kap 6 § BrB som 

är central för behandlingen av detta arbete. För att kunna behandla ämnet på ett korrekt sätt 

måste också andra påföljder och åtgärder beröras. 

Det kommer inte göras några jämförelser mellan andra länders rättsordningar eller redogöras 

för enskilda rättsfall. Vidare kommer inte frågor som berör ekonomi eller administration att 

behandlas. Inte heller ska det psykiatriska underlaget närmare beröras. 

Vissa filosofiska teorier som har betydelse för utformningen av den rättsliga regleringen har 

medvetet valts att inte gå närmarare in i. Arbetet skulle i så fall bli allt för omfattande. Tanken 

är att den historiska bakgrunden ska ge ett tillräckligt underlag för att analysera nuvarande 

reglering och de förslag på förändringar som presenterats.    

 

1.3 Metod och material 

 

Den metod som använts för att genomföra detta arbete har huvudsakligen varit 

rättsvetenskaplig. Materialet har behandlats genom textanalys och studier av de traditionella 

rättskällorna. Vidare har det krävts, på grund av ämnets bredd och tvärvetenskapliga karaktär, 

att kunskaper också inhämtats inom andra områden, då främst från psykologisk och 

kriminologisk litteratur.  

 

I den del av arbetet som redogör för vår nuvarande reglering har materialet främst hämtats 

från propositionen 2007/08/97 och departementsserien 2007:5. Vad gäller avsnittet som 

handlar om Psykiatrilagsutredningen ståndpunkter bygger den delen på deras egen utredning 

SOU 2012:17 eftersom det är lämpligast och mest rättvist att presentera deras förslag från 

första hands källan. 
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2. Kort historik 
 

”Det man gör i vanvett bör icke räknas för full ogärning.”3F

4 

 

Erik XIV 

 

Uppfattningen att lagöverträdare som lider av en psykisk störning bör erkännas en straff-

rättslig särställning sträcker sig långt bak i tiden. Redan under antiken gjorde man skillnad på 

kriminella handlingar utförda av vad man benämnde sinnessjuka personer och hur dessa 

handlingar skulle bestraffas. Den grundläggande tanken var att sinnessjuka personer saknade 

mänskligt förnuft och kunde således inte hållas ansvariga för sina handlingar. Den grekiske 

filosofen Aristoteles menade att endast handlingar som skedde utifrån den fria viljan skulle 

bestraffas. Om handlingen var orsakad av människan själv samt att denne varit medveten om 

sitt agerande hade handlingen karaktären av tillräknelighet. Sinnessjuka personer saknade 

förnuft och fri vilja att handla och kunde därför inte anse grunda sina handlingar på ett fritt 

fattat beslut. Detta ledde enligt Aristoteles fram till slutsatsen att sinnessjuka personer skulle 

vara fria från ansvar.4 F

5  Aristoteles tankar om tillräknelighet och ansvarsförmåga gällande 

sinnessjuka personer kom att bli centrala för senare straffrättsliga diskussioner.   

 

Den romerska rätten präglades också av tanken att sinnessjuka personer skulle behandlas an-

norlunda än andra lagöverträdare. Här återfanns tanken att de handlingar som utfördes av den 

psykiskt sjuke inte var styrda av den fria viljan. I den romerska rätten var synen på psykiska 

sjukdomars karaktär mer utvecklad än i den äldre rätten och man skilde mellan olika typer 

och grader av sinnessjukdom och vansinne. Exempelvis ansåg man att en fullständigt sinnes-

sjuk person helt saknade rättshandlingsförmåga.5F

6   

 

Den europeiska rättsutvecklingen påverkade givetvis också den svenska rätten. I de gamla 

landskapslagarna från 1300-talet återfanns synsättet att sinnessjuka personer som begått brott 

skulle särbehandlas. Även i den svenska rätten återkom tankesättet att sinnessjuka personer 

inte begick sina handlingar av fri vilja. Detta innebar att sinnessjuka personer principiellt inte 

                                                        
4 Citerat ur Jareborg, N, och Zila, J., 2010, s. 133. 
5 Qvarsell, R. 1993, s. 13 ff. 
6 SOU 2002:3, s. 163. 
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kunde dömas för uppsåtliga brott. Däremot kunde de dömas för det man kallade ”vådaverk”, 

vilket ungefär motsvarade dagens oaktsamhetsbrott.6F

7  

 

Fram till början av 1700-talet var den svenska straffrätten främst inriktad på att avskräcka och 

bestraffa brottsliga handlingar. Under 1400- och 1500-talen användes olika former av straff 

mot både friska och sinnessjuka brottslingar. Vid allvarligare brott kunde även sinnessjuka 

personer dömas till döden. Ibland kunde också kroppsliga bestraffningar dömas ut. Under 

denna tidsperiod dömdes dock sinnessjuka personer till lägre straff jämfört med andra brotts-

lingar.7F

8 Under 1500-talet började en del läkare argumentera för att vissa brottslingar istället 

för straff borde genomgå medicinsk behandling. Detta synsätt mottogs inte väl av domare och 

andra juridiskt kunniga personer. Senare skulle förståelsen för läkarnas uppfattning komma att 

öka.8F

9 

 

Under senare delen av 1600-talet ökade samhällets krav gällande vården av de psykiskt sjuka. 

Enligt ett kungligt brev år 1705 skulle psykiskt sjuka personer dömas till vård och förvaras 

”uti i något publikt hus”. Tanken var att den dömde skulle vårdas på en straffanstalt eller ett 

hospital. På detta sätt skyddades också samhället från brottslingen.9F

10 

 

Under 1700-talet kom rättsutvecklingen att präglas av upplysningsidealen. Fortfarande levde 

tankarna kvar att sinnessjuka personer kunde likställas med bestialiska djur. Dessa tankar 

motverkade det mera humana synsättet som ansåg att sinnessjuka lagöverträdare behövde 

vård snarare än bestraffning.10F

11  I Frankrike protesterade upplysningsfilosofierna mot den 

rådande vedergällningsläran. De menade att det måste finnas en rimlig proportion mellan 

brottet och straffet. Vidare krävde de att det fanns lagstöd för straffrättskipningen.11F

12 Att dessa 

tankar även påverkade Sverige märktes bland av att tortyr och dödsstraff avskaffades för flera 

brott.12F

13 Det är däremot osäkert om de sinnessjukas rättsställning förändrades. I 1734 års lag 

återfinns endast en mening om de psykiskt sjukas rättsställning och det finns få publicerade 

rättsfall. Det är omdiskuterat om regleringen innebar att den psykiskt sjuke var fri från 

                                                        
7 Qvarsell, R., 1993, s. 78. 
8 Lidberg, L. och Fresse, J., 1985, s. 15. 
9 Qvarsell, R., 1993, s. 24 
10 Lidberg, L. och Fresse, J., 1985, s. 16. 
11 Qvarsell, R., 1993, s. 20 f. 
12 Anners, E., 1972, s. 33. 
13 Grönvall, L. och Holgersson, L., 1992, s. 43. 
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straffansvar eller om dennes sinnestillstånd skulle räknas som en förmildrande omständig-

het.13F

14 Det var inte förrän på 1800-talet som genomgripande förändringar skedde på området.   

 

2.1 Straffrättsskolorna  

 

Från medeltiden fram till 1800-talet kan man urskilja två huvudlinjer gällande den 

internationella utvecklingen för psykiskt störda lagöverträdare. Den ena utvecklingen innebar 

att en misstänkt person fick möjlighet att åberopa psykisk sjukdom som ursäkt eller förmild-

rande omständighet i samband med brottsutredningen. I den engelska rättstraditionen fick den 

här principen stor betydelse. Den andra riktningen fokuserade på att skapa en vetenskaplig 

kunskap om människan som en social varelse. Detta synsätt kom att prägla den kontinentala 

rättsutvecklingen.   

 

Under 1700-talet i England började domstolarna ta hänsyn till om de anklagade var psykiskt 

sjuka. Det blev också vanligare att den misstänkte åberopade psykisk sjukdom som förklaring 

till sitt handlande. Ett flertal uppmärksammade rättsfall ledde till ökade krav på att dom-

stolarna skulle ha tydliga regler angående hanteringen av psykiskt sjuka lagöverträdare. I 

Frankrike växte under 1800-talet fram en uppfattning om att psykiska sjukdomar kunde vara 

partiella. Detta synsätt tillsammans med de upplysningsfilosofiska tankarna bildade den s.k. 

klassiska straffrättsskolan. Den klassiska straffrättsskolan ställde krav på större humanitet 

inom straffrättskipningen. Grundtanken var också att principerna om legalitet, proportionalitet 

och likhet inför lagen skulle vara vägledande i den nya straffrätten. Denna nya inriktning an-

såg att människan var styrd av den fria viljan och kunde därmed själv välja mellan att begå 

brott eller avstå. Avgörande för straffet var om gärningsmannen betraktades som tillräknelig 

eller inte. Personer som inte kunde betecknas som fria och förnuftiga och därmed otillräkne-

liga, t.ex. barn och psykiskt sjuka, skulle vara undantagna straffrättsligt ansvar.  

 

Under 1800-talet förändrades synen på läkarna och de fick nu större inflytande över bedöm-

ningen av brottslingarnas sinnestillstånd. Antalet psykiskt sjuka lagöverträdare som blev före-

mål för läkarnas behandling ökade. Nu började man också utföra empiriska studier på 

brottslingarnas person och dennes bakgrund och sociala miljö. Syftet med studierna var att 

använda resultaten som en grund för de moralfilosofiska föreställningarna som rådde angå-

                                                        
14 Qvarsell, R., 1993, s. 81 ff. 
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ende ansvar och tillräknelighet. Eftersom uppmärksamheten nu också riktades mot gärnings-

mannens person och inte bara själva gärningen trädde det individualpreventiva perspektivet in 

i bilden. 

 

Nu började nya tankar och idéer om straffets funktion föras fram i diskussionerna. Den itali-

enske läkaren Cesare Lombroso, även kallad kriminologins grundare och upphovsman till den 

positiva straffrättsskolan, argumenterade för uppfattningen att en del människor föds till för-

brytare. Han medgav senare att andra faktorer också var av betydelse för brottslighetens upp-

komst så som social och ekonomiska. Lambrosos huvudsakliga tes var att straffet skulle 

anpassas efter brottslingens egenart med hänsyn till graden av farlighet.14F

15 Enrico Ferri, som 

var Lambrosos lärjunge, förkastade helt tanken på straffets vedergällande funktion. Han me-

nade att ett straffsystem måste bygga på olika preventiva åtgärder. Enligt Ferri skulle en psy-

kiskt sjuk person underkasta sig den påföljd som var mest ändamålsenlig för att avhålla perso-

nen från att begå brott. Vidare menade Ferri att begreppet tillräknelighet var meningslöst att 

använda eftersom lagarna var abstrakta och saknade förankring i verkligheten.15F

16  

 

En annan inriktning som fördes fram i straffrättsdiskussionerna kom från den mer moderata 

straffrättstänkaren Franz von Liszt. Tanken var att försöka hitta gemensamma drag mellan 

den positiva skolan och den klassiska straffrättsskolan. Denna inriktning, som kallades den 

sociologiska skolan, menade att brottsligheten skulle bekämpas som ett socialt fenomen och 

man förkastade vedergällning som påföljd. Den sociologiska skolan försökte utforma ett 

empiriskt tillräknelighetsbegrepp. Tanken var att en person som på ett normalt sätt reagerade 

på motiv skulle anses som tillräknelig. Förutsättningen för att tillräknelighet skulle föreligga 

utgick alltså från motivbildningen gällande brottet.16F

17  

 

2.2 Den svenska rättsutvecklingen från 1800-talet  

 

Även om det tidigare hade förekommit att domstolarna särbehandlade psykiskt sjuka 

lagöverträdare var det först på 1800-talet som straffriförklaringar mer regelbundet tillämpa-

des. En förklaring till denna förändring var att man hade påbörjat ett arbete att revidera 

strafflagen. Den nya strafflagen var starkt influerad av den klassiska straffrättsskolans tankar 

                                                        
15 SOU 2002:3, s. 163 ff.  
16 Lidberg, L. och Fresse, J., 1985, s. 18. 
17 SOU 2002:3, s. 163.  



 11 

om ansvar och tillräknelighet.17F

18 I och med att legalitetsprincipen fick ett större genomslag 

strävade lagstiftarna att i lagtext försöka precisera straffrättens allmänna principer. Detta 

ledde till att området om straffrihet för psykiskt sjuka lagöverträdare fixerades i lagtext. Nu 

fick tillräknelighetsläran en oberoende ställning i förhållande till strafflagarna. Detta var 

bakgrunden till att bestämmelserna om tillräknelighet togs in i 1864 års strafflag.18F

19   

 

I strafflagens femte kapitel reglerades straffansvar för psykiskt sjuka lagöverträdare. 

Bestämmelserna hade följande lydelse: 

 

4 § Gerning, som begås af den, som är afvita, eller hvilken förståndets bruk, genom sjukdom 

eller ålderdomssvaghet, är beröfvad, vare strafflös. 

5 § Har någon, utan egen skuld, råkat i sådan sinnesförvirring, att han ej till sig visste; vare 

ock gerning, den han i det medvetslösa tillstånd föröfvar, strafflös. 

Vidare reglerades i 6 § ansvaret för de personer som var förminskat tillräkneliga men som inte 

kom ifråga för ansvarsfrihet men för straffnedsättning: 

6 § Pröfvas någon, som brottslig gerning begått, dervid hafva af kropps- eller sinnessjukdom, 

ålderdomssvaghet eller annan, utan egen skuld, iråkad förvirring saknat förståndets fulla bruk, 

ehuru han ej kan för strafflös anses efter 4 eller 5 §; då gälle om dödsstraff hvad i 3 § sägs; 

och må, i ty fall, efter omständigheterna, annat straff jemväl nedsättas under hvad i allmänhet 

å gerningen följa bort.19F

20 

År 1890 slog man samman paragraf 4 och 5 till en gemensam 5 §. I den nya paragrafen skulle 

även den som endast tillfälligt utan eget vållande hamnat i en situation där han var utan sina 

sinnens fulla bruk jämställas med en sinnessjuk. Lagstiftarna utvidgade alltså kretsen av 

personer som inte kunde straffas för sina brottsliga handlingar. I strafflagen lades stor vikt vid 

ett förståndskriterium hos gärningsmannen till skillnad från många utländska strafflagar där 

fokus låg på brister i dennes fria vilja. Den som helt saknade förstånd kunde inte begå en 

handling uppsåtligen eller av oaktsamhet och skulle därför inte heller straffas.20F

21  De nya 

bestämmelserna var starkt påverkade av den klassiska straffrättsskolan. En central tanke för 

                                                        
18 Qvarsell, R., 1993, s.85. 
19 SOU 2002:3, s. 165 f.  
20 Carlen, R., 1866, s. 90. 
21 SOU 2002:3, s. 166. 
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denna inriktning var att endast gärningsmän som inte hade förmåga att förstå lagens innebörd 

eller handlingarnas konsekvenser skulle vara fria från straffrättsligt ansvar. Bestämmelserna i 

strafflagen tog enbart hänsyn till bristerna i gärningsmannens förstånd. Fokuseringen på det 

förståndskriterium som lagstiftarna valt att bygga bestämmelserna kring kom att diskuteras i 

den psykiatriska litteraturen. Det som främst framfördes i diskussionen handlade om huruvida 

lagstiftningen var omodern och om den tog tillräcklig hänsyn till den utveckling som skett 

inom psykiatrin. I den psykiatriska litteraturen fanns det beskrivet om sinnessjukdomar som 

påverkade vilje- och känslolivet men inte förnuftet eller förståndet. Många läkare var kritiska 

till att den kunskap som fanns inom psykiatrin inte i tillräckligt hög grad hade påverkat lagens 

utformning. I början på 1900-talet ökade kraven på en ombearbetning av tillräknelighets-

bestämmelserna i strafflagen vilket senare resulterade i att man påbörjade arbetet med en ny 

strafflagsreform.21F

22 

 

2.3 Brottsbalkens tillkomst  

 

En av de mer framträdande och betydande personerna som skulle komma att påverka 

lagstiftarnas syn på tillräknelighetsbegreppet var Olof Kinberg. Kinberg, som var starkt 

influerad av den positiva straffrättsskolan, ansåg att det var brottslingen som skulle sättas i 

centrum för rättsskipningen. Vid straffmätning skulle hänsyn tas till brottslingens egenart och 

då särskilt bedömningen av hur farlig brottslingen var.22F

23 Begrepp som var centrala för den 

klassiska straffrättsfilosofin, såsom skuld, ansvar, tillräknelighet och rättvisa straff, fann Kin-

berg ingen meningsfullhet i att använda. Istället pratade Kinberg om ett socialt ansvar som 

varje människa har för sina handlingar oberoende sitt sinnestillstånd. Alla människor i sam-

hället var ansvarig för sina handlingar och det fanns inga undantag för när det sociala ansvaret 

kunde undantas individen.23F

24 Från det sociala ansvaret gjordes en tydlig distinktion till begrep-

pet skuld. Det sociala ansvaret var endast kopplat till samhällets skyddsfunktion och hade 

inget att göra med brottslingens personliga skuld. Kinberg ville komma bort från begreppet 

tillräknelighet eftersom det felaktigt kunde leda fram till slutsatsen att vissa individer kunde 

fråntas det sociala ansvaret om de ansågs otillräkneliga. Den psykiskt sjuke såväl som den 

psykiskt friske kunde hamna i situationer där de saknande kontroll. Därför var det enligt Kin-

                                                        
22 Qvarsell, R., 1993, s. 102 ff. 
23 Belfrage, H., 1995, s. 18.f 
24 Nordenfeldt, L. 1988, s. 52. 
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berg bättre att ersätta uttrycket ”straff” med ”påföljd”.  Påföljd skulle, till skillnad från straff, 

kunna dömas till alla lagöverträdare.24F

25  

 

Kinberg medverkade, tillsammans med andra sakkunniga, i den strafflagsberedning som fick i 

uppdrag att se över tillräknelighetsbestämmelserna i strafflagen.25F

26 År 1945 infördes, efter för-

slag från strafflagsberedningen, ett jämställdhetsbegrepp. Endast sinnessjukdom eller därmed 

jämställt tillstånd skulle kunna kvalificera en person som otillräknelig. Huruvida straffrihet 

skulle bli aktuellt eller inte var därmed i första hand en bedömning efter rent medicinska 

kriterier. Förutom att jämställdhetsbegreppet införlivades i lagstiftningen infördes också ett 

krav på att det måste finnas ett kausalsamband mellan brottet och individens sinnessjukdom.26F

27 

Kinberg, som starkt ogillade tillämpningen av tillräknelighetsläran, var missnöjd med 

lagstiftarnas beslut.27F

28 

 

BrB:s tillkomst år 1965 var ett resultat av det reformarbete av strafflagen som pågått under 

1900-talet. Strafflagsberedningens slutbetänkande (SOU 1956:55), som bland annat låg till 

grund för BrB:s införande, innebar att mycket av den kritik som tidigare framförts mot 

bestämmelserna i strafflagen nu fick ett stort genomslag. Som en konsekvens därav avskaffa-

des slutligen tillämpningen av tillräknelighetsbegreppet. Synen på att såväl friska som 

psykiskt störda lagöverträdare kunde handla under omständigheter över vilka de inte kunde 

kontrollera hade fått ett brett accepterande. Därmed följde att det inte längre kunde anses rätt 

av domstolarna att göra skillnad på de olika grupperna vid ansvarsbedömningen.28F

29  

I och med att tillräknelighetsläran hade spelat ut sin roll, och därmed synen på ansvarsfrihet 

för personer som bedömdes som otillräkneliga, avskaffades tillämpningen av straffriförkla-

ringar. I strafflagsberedningens betänkande föreslogs att själva begreppet straff istället skulle 

ersättas med påföljd.29F

30 De straffrättsliga reaktionerna, det vill säga påföljderna, delades upp i 

två olika kategorier. Den första kategorin, straff, inbegrep fängelse och böter medan den andra 

kategorin, annan påföljd, innefattade villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till sär-

skild vård. I samband med BrB:s tillkomst skedde en perspektivförskjutning gällande psykiskt 

störda lagöverträdare. Nu betonades vårdbehovet för den kriminelle och inte som tidigare då 

                                                        
25 Kinberg, O., 1917, s. 25. 
26 SOU 1996:185, Del II, s. 274.  
27 SOU 2002:3, s. 166. 
28 Qvarsell, R., 1993, s. 323. 
29 Lidberg, L. och Wiklund, N., 2004, s. 25 ff. 
30 SOU 2002:3, s. 240. 
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endast sinnesbeskaffenheten vid gärningstillfället var det centrala. Alla gärningsmän skulle 

dömas till en påföljd med den begränsningen att psykiskt störda lagöverträdare inte fick 

dömas till fängelse, det infördes så att säga ett fängelseförbud.30F

31  

 

Den positiva straffrättsskolans inflytande över påföljdssystemet märktes tydligt, inte minst i 

synen på samhällets skyddsbehov. Påföljdssystemet syftade till att skydda samhället mot brott 

och förebygga brottslighet som ett socialt fenomen. Eftersom alla människor, sjuka som 

friska, hade ett socialt ansvar för sina handlingar måste påföldssystemet anpassas därefter. 

Påföljden skulle därför bestämmas efter den enskilde brottslingens behov av vård, ifall han 

bedömdes som farlig eller för samhällets behov av skydd från brottslingen.31F

32   

 

Att tillräknelighetsläran skulle vara helt utraderad i och med BrB:s tillkomst var inte helt sant. 

Istället hade tillämpningen av tillräknelighetsbegreppet förflyttats från ansvars-bedömningen 

till påföljdsledet.32F

33  Denna konstruktion av strafflagsreglering beträffande psykiskt sjuka 

lagöverträdare var unik. De flesta länders rättsordningar uppställer krav på tillräknelighet för 

att kunna utdöma straffansvar. Det är endast Grönland och ett fåtal stater i USA (Idaho, 

Montana och Utah) som har en liknande reglering som motsvarar den svenska modellen.33F

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
31 Belfrage, H., 1995, s. 28. 
32 SOU 2002:3, s. 240. 
33 Jareborg, N., 2001, s. 359. 
34 Jareborg, N. och Zila, J., 2010 s. 18. 
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3. Brottsbalken 

 
Regleringen i BrB gällande möjligheterna att utdöma vård till psykiskt störda lagöverträdare 

(31 kap. 3 § BrB) var från början utformat på följande vis:  

 

Kan den som begått brottslig gärning, enligt vad som framgår av föreskriven medicinsk 

utredning, beredas vård med stöd av lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa 

fall eller vård i specialsjukhus med stöd av 35 § lagen angående omsorger om vissa psykiskt 

utvecklingsstörda, må rätten, om den finner behov av sådan vård föreligga, förordna att han 

ska överlämnas till sluten psykiatrisk vård eller vård i specialsjukhus för psykiskt 

utvecklingsstörda. Om gärningen icke begåtts under inflytande av sinnessjukdom, 

sinneslöshet eller annan själslig abnormitet av så djupgående natur, att den måste anses jäm-

ställd med sinnessjukdom, må dock sådant förordnande meddelas allenast såframt särskilda 

skäl äro därtill.34F

35 

 

Fängelseförbudet reglerades i 33 kap. 2 § BrB: 

 

För brott som någon begått under inflytande av sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan 

själslig abnormitet av så djupgående natur, att den måste anses jämställd med sinnessjukdom, 

må ej tillämpas annan påföljd än överlämnande till särskild vård eller, i fall som angivits i 

andra stycket, böter eller skyddstillsyn. (1 st.) 

 

…Finnes påföljd som här sagts icke bör ådömas, skall den tilltalade vara fri från påföljd.  

(3st.) 

 

Den ansvarsfrihet som tidigare fanns med i bestämmelserna i strafflagen hade nu förskjutits 

över till påföljdsledet. En person som begick brott under tillstånd som tidigare ledde till 

ansvarsfrihet kunde nu dömas till påföljd. Påföljderna kunde begränsas eller leda till fängelse-

förbud.35F

36 

 

                                                        
35 SOU 1996:185, del II, s. 282 f.  
36 Lidberg, L. och Fresse, J., 1985, s. 23.  
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Efter BrB:s tillkomst börjades en skepticism gällande behandling av brottslingar växa sig 

starkare i Sverige. Skeptikerna ifrågasatte starkt rehabiliteringstanken eftersom de menade att 

återfall i brott inte kunde motverkas med behandling. Lagstiftarna kritiserades för sin behand-

lings optimism och den påverkan det hade haft för lagstiftningen. Uppfattningen att vård inte 

kunde förebygga brottslighet hade börjat spridas.36F

37 

 

3.1 Bexeliuskommittén 

 

Under 1970-talet blev påföljderna för psykiskt störda lagöverträdare föremål för fortsatt över-

syn. Den så kallade Bexeliuskommittén lade 1977 fram sitt betänkande Psykiskt störda 

lagöverträdare (SOU 1977:23). I betänkandet föreslogs en revidering av bestämmelserna 

avseende psykiskt störda lagöverträdare.37F

38  Bexeliuskommittén konstaterade att vårdtiden 

varierade stort för personer som dömts till rättspsykiatriskvård. Även för de personer som 

dömts för liknande brott och hade en identisk sjukdomsbild varierade vårdtiden. Som en åt-

gärd föreslogs att endast en instans, Socialstyrelsen, skulle ansvara för utskrivningsprövning-

arna. Vidare förslogs restriktioner för domstolens möjligheter att döma personer till 

psykiatrisk vård.38F

39   

 

Socialberedningens betänkande (SOU 1984:66) var en fortsättning på den kritik, avseende 

bestämmelserna om psykiskt störda lagöverträdare, som Bexeliuskommittén hade fört fram. 

Socialberednigen ville ytterligare inskränka möjligheten att döma till psykiatrisk vård. Istället 

skulle domstolarna kunna döma till böter eller fängelse även om en person bedömdes lida av 

sinnessjukdom eller sinneslöshet. Vidare föreslogs att domstolarna skulle få möjlighet att 

döma ut en minimi vårdtid vid mindre allvarliga brott och en maximitid vid allvarligare brott. 

Inom kriminalvården skulle även rättspsykiatrisk vård erbjudas vid behov. Bakgrunden var att 

socialberedningen ansåg att påföljdsregleringen var oproportionerlig. Vissa personer som be-

gått mindre brott kunde frihetsberövas under lång tid inom den psykiatriska vården medan 

andra som gjort sig skyldiga till grövre brottslighet var frihetsberövade kortare tid. 

Socialberedningens förslag kan ses som ett avståndstagande från den behandlingstanke gäl-

                                                        
37 Belfrage, H., 1995, s. 22 ff. 
38 SOU 2002:3 s. 167 
39 Lidberg, L. och Fresse, J., 1985, s. 213. 
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lande psykiskt störda lagöverträdare som låg till grund för införandet av bestämmelserna i 

BrB år 1965.39F

40  

 

3.2 1991 års reform 

 

Socialberedningens betänkande (SOU 1984:66) blev föremål för remissbehandling och kom 

att ligga bakom reformen av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftning som trädde ikraft 1 

januari år 1992 (1991 års reform).40F

41 Reformen innebar att lagen om sluten psykiatrisk vård 

avskaffades och ersattes med lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen 

(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV).41F

42 

 

En viktig förändring som skedde, i och med 1991 års reform, var avskaffandet av de i BrB 

stadgade begreppen ”sinnessjukdom, sinneslöshet eller annan själslig abnormitet av så 

djupgående natur att den måste anses jämställd med sinnessjukdom”, det vill säga jämställd-

hetsbegreppet. Istället infördes det nya samlingsbegreppet ”allvarlig psykisk störning. 

Begreppet allvarlig psykisk störning skulle även tillämpas inom tvångsvårdslagstiftningen där 

det tidigare kravet på ”psykisk sjukdom och därmed jämställd psykisk abnormitet” övergavs 

som förutsättning till sluten psykiatrisk vård.42F

43 

 

Innebörden av begreppet allvarlig psykisk störning skulle förstås på så vis att störningen 

kunde orsakas av flera faktorer. Såväl psykologiska, biologiska eller sociala faktorer kunde 

samspela med varandra och ibland förstärka störningen. Begreppet var avsett att tolkas snä-

vare än termen psykisk sjukdom men ha en vidare innebörd än sinnessjukdom.  

Den tidigare betoningen på samhällsskyddet som lyftes fram vid BrB:s införande hade nu 

minskat i betydelse.43F

44 

 

Den förändrade begreppsbildningen, i och med införandet av begreppet allvarlig psykisk stör-

ning, var ett resultat av den bristande överrensstämmelse som fanns mellan den straffrättsliga 

                                                        
40 SOU 1984:66, s. 28 ff. 
41 Jareborg, N., 2001, s. 39. 
42 Prop. 1990/91:58, s. 9 ff. 
43 SOU 2002:3, s. 143. 
44 Prop. 1990/91:58, s. 3 och s. 82 samt SOU 1996:185, del I, s. 453. 
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regleringen och vårdlagstiftningen. Vidare ville man anpassa den straffrättsliga särregleringen 

till aktuell terminologi inom psykiatrin.44F

45 

 

Den tidigare bestämmelsen avseende det så kallade fängelseförbudet i 33 kap. 2 § BrB fick ny 

lydelse efter att 1991 års reform trätt ikraft. Avgörande för domstolens tillämpning av 

förbudet bestämdes utifrån kraven om att gärningsmannen vid brottstillfället skulle bedömas 

som allvarlig psykisk störd samt att det förelåg ett kausalsamband mellan störningen och 

brottet.45F

46 Det borde enligt förarbeten till 1991 års reform inte föreligga några problem att 

besvara frågan om existensen av ett orsakssamband. Kan det fastslås att en gärningsman vid 

brottstillfället led av en allvarlig psykisk störning borde det vara uppenbart att brottet begåtts 

under påverkan av störningen. Enligt propositionen var dock inte orsakssambandskravet upp-

fyllt om inte den psykiska störningen kan antas ha haft avgörande betydelse för gärningsman-

nens handlingssätt. 

Kretsen av personer som omfattades av fängelseförbudet skulle begränsas eftersom para-

grafen var tänkt att tillämpas på de personer som bedömdes som allvarligast störda.46F

47 

 

Efter 1991 års reform stadgades fängelseförbudet i 30 kap. 6 § BrB och hade följande lydelse: 

 

Den som begått brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning får inte dömas till 

fängelse. Om rätten i ett sådant fall finner att inte heller någon annan påföljd bör ådömas, 

skall den tilltalade vara fri från påföljd. 

 

Utöver valet av påföljd avseende psykiskt störda lagöverträdare skulle även 29 kap. 3 § BrB 

beaktas. Om en tilltalad till följd av psykisk störning haft starkt nedsatt förmåga att 

kontrollera sitt handlande skulle det vid bedömningen av straffvärdet beaktas som en förmild-

rande omständighet. Domstolen får i ett sådant fall döma till lindrigare straff än vad som var 

föreskrivet för brottet. Efter 1991 års reform byttes begreppet själslig abnormitet i 29 kap. 

BrB 3 § 1 st. 2 p. ut och ersattes med psykisk störning. 

 

Om den tilltalade till följd av en psykisk störning eller sinnesrörelse eller av någon annan 

orsak haft starkt nedsatt förmåga att kontroller sitt handlande.47F

48  

                                                        
45 SOU 2002:3, s. 143. 
46 Leijonhufvud, M. och Wennberg, S., 2001, s. 78. 
47 Prop. 1990/91:58, s. 458. 
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1991 års reform innebar också att den så kallade särskilda utskrivningsprövningen infördes. 

En person som begått brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning kunde överlämnas 

till rättspsykiatrisk vård. Rätten hade då möjlighet att besluta att särskild utskrivningsprövning 

enligt LRV skulle kombineras med vården. Detta förutsatte att det fanns risk för att den tillta-

lade kunde återfalla i brottslighet av allvarligt slag.48F

49  

 

3.3 Tiden fram till nuvarande reglering/lagstiftning 

 

Regeringen tillsatte år 1994 en utredning, Straffansvarsutredningen, som fick i uppdrag att 

göra en översyn av den straffrättsliga regleringen avseenden psykiskt störda lagöverträdare. I 

sitt betänkande Straffansvarets gränser (SOU 1996:185) presenterades en modell på hur ett 

nytt reaktionssystem kunde utformas gällande den avsedda gruppen. 

I modellförslaget betonades tre aspekter: den straffrättsliga aspekten, samhällsskyddet och 

vårdbehovet. Straffansvarsutredningens uppfattning var att en person som, till följd av sitt 

mentala tillstånd, inte kunde anses klandervärdig i sitt handlande inte heller skulle hållas 

straffrättsligt ansvarig. Å andra sidan skulle en person som, trots en allvarlig psykisk störning, 

kunde anses straffrättsligt ansvarig erhålla ett straff. Detta följde av proportionalitets-

principen. Problemen med regleringen sett utifrån den straffrättsliga aspekten kunde lösas 

genom att återinföra tillräknelighetsläran. Straffansvarsutredningen ville samtidigt avskaffa 

fängelseförbudet i 30 kap 6 § BrB och påföljden överlämnade till rättspsykiatrisk vård så som 

den då var utformad. 

Den samhällsskyddsliga aspekten framhölls genom behovet av ett system som kunde reagera 

mot farliga återfallsförbrytare. Utifrån vårdaspekten skulle den som var i behov av behandling 

erhållas sådan.49F

50 I förslaget betonades att vårdbehovet och de samhällsskyddsliga åtgärderna 

borde särskiljas. För de individer som inte längre var i behov av vård men inte kunde skrivas 

ut på grund av återfallsrisk skulle frihetsberövande åtgärder bli tillämpliga. Genom ett sådant 

system skulle den rättspsykiatriska vården kunna avslutas när vårdbehovet upphörde och 

samtidigt skulle den samhällsskyddsliga aspekten upprätthållas.50F

51  

Psykansvarskommitténs betänkande Psykisk störning, brott och ansvar (SOU 2002:3), som 

var en vidareutveckling av Straffansvarsutredningen, kom år 2001. Bakgrunden var att rege-

                                                                                                                                                                             
48 Prop. 1990/91:58, s. 600. 
49 SOU 2002:3, s. 143 f. 
50 SOU 2002:3, s. 209 ff. 
51 SOU 1996:185, del I, s. 546 f. 
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ringen två år tidigare tillsatt en parlamentarisk sammansatt kommitté att utreda frågor om an-

svar och påföljder gällande psykiskt störda lagöverträdare. Riktlinjerna för uppdraget var att 

göra en översyn av det straffrättsliga ansvaret och lämna förslag på en utformning av ingri-

pande åtgärder. Syftet var att undersöka möjligheten att kunna utdöma en proportionerlig på-

följd till psykiskt störda personer som begått brott och var straffrättsligt ansvariga för sina 

gärningar. Psykansvarskommittén skulle även utreda frågor om tillräknelighet, ansvar vid 

tillfällig sinnesförvirring utan eget vållande och påföljdsreglering.51F

52 

 

Precis som Straffansvarsutredningen (SOU 1996:185) uppmärksammade också Psykansvars-

kommittén konsekvenserna av fängelseförbudet i 30 kap. 6 § BrB. En person som begått brott 

under påverkan av en allvarlig psykisk störning fick inte dömas till fängelse. Om det vid 

domstillfället inte längre förelåg någon allvarlig psykisk störning kunde personen inte heller 

dömas till rättspsykiatrisk vård. De påföljder som då kunde dömas ut, även vid allvarlig 

brottslighet, var villkorlig dom eller skyddstillsyn. Enligt Psykansvarskommittén kunde 

bestämmelsen om fängelseförbudet leda fram till oproportionerliga påföljder i förhållande till 

brottet när inte tillräckligt ingripande åtgärder kunde tillämpas. Den straffrättsliga regleringen 

kunde också omvänt leda fram till att påföljderna för psykiskt störda lagöverträdare kunde 

vara strängare än brottets straffvärde. Resultatet kunde bli att psykiskt störda snabbt kom ut 

efter att de fällts till ansvar för allvarliga brott men de kunde samtidigt också drabbas av 

omfattande frihetskränkningar vid bagatellbrott.52F

53 

 

I sitt betänkande skrev Psykansvarskommitten beträffande förslag på ändringar av det 

straffrättsliga ansvaret:  

 

Tillräknelighet eller ansvarsförmåga skall åter vara ett krav för straffrättsligt ansvar. 

Tillräknelighetsregeln utformas så att den från ansvar utesluter en mindre grupp än den som 

idag omfattas av det s.k. fängelseförbudet i 30 kap. 6 § BrB. Ansvarsfrihet föreligger enligt 

förslaget, om gärningsmannen till följd av en allvarlig psykisk störning, en tillfällig 

sinnesförvirring, en svår utvecklingsstörning eller ett allvarligt demenstillstånd saknade för-

måga att förstå innebörden av sin gärning eller att anpassa sitt handlande i enlighet med en 

sådan förståelse…Som en konsekvens av att tillräknelighetsrekvisitet införs upphör fängelse-

                                                        
52 dir. 1999:39, s. 1 f. 
53 SOU 2002:3, s. 217 f. 
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förbudet och övriga inskränkningar i påföljdsvalet för psykiskt störda lagöverträdare som 

döms för brott.  

 

De enda som var undantagna regelns tillämplighet var de personer som genom eget vållande 

orsakat sin bristande förmåga att förstå gärningens innebörd.53F

54 

 

Psykansvarskommittén föreslog att 30 kap. 6 § BrB skulle upphöra att gälla. Istället skulle en 

ny paragraf införas, 1 kap. 2 a § BrB. Paragrafen skulle reglera de ovannämnda grupper av 

gärningsmän som skulle vara fria från ansvar om de inte bedömdes som tillräkneliga. Vidare 

föreslog Psykansvarskommittén att en ytterligare punkt, avseende förmildrande omständig-

heter, skulle läggas till i 29 kap. 3 § BrB. Psykansvarkommittén föreslog att följande lydelse 

skulle införas i punkten sex. 

 

Om den tilltalade till följd av psykisk störning haft starkt nedsatt förmåga att inse gärningens 

innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt.54F

55  

 

Både Straffansvarsutredningen och Psykansvarskommittén bidrog till en förändrad uppfatt-

ning avseende regleringen kring psykiskt störda lagöverträdare. Utredningarnas förslag kom 

att påverka vår nuvarande lagstiftning på området, framförallt synen på fängelseförbudet och 

vad som utgjorde förmildrande omständigheter vid påföljdsbestämningen.55F

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
54 SOU 2002:3, s. 229. 
55 SOU 2002:3, s. 37 ff. 
56 Prop. 2007/08:97, s. 5 f. 
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4. Nuvarande reglering 

 

Den 7 juli 2005 tillsatte chefen för Justitiedepartementet en utredning som fick i uppdrag att 

bistå departementet med en översyn av bestämmelserna om ingripande mot psykiskt störda 

lagöverträdare. Initiativet var ett led av den pågående beredningen beträffande Straffansvar 

avseende nämnda målgrupp. Justitiedepartementets arbete hade föranletts av Psykansvars-

kommitténs tidigare betänkande som i sina slutsatser fastslagit att påföljdsregleringen var i 

stort behov av nya reformer. Utredarnas huvudsakliga uppdrag var att överväga lämpliga 

förändringar och lämna förslag till en ändrad reglering av ingripande mot psykiskt störda 

lagöverträdare. I januari 2007 lämnade utredarna över promemorian Påföljder för psykiskt 

störda lagöverträdare (Ds 2007:5).56F

57  

 

I promemorian skriver utredarna bland annat följande: Som ett led i den fortsatta beredningen 

av hur ingripande mot psykiskt störda lagöverträdare bör vara utformade är det angeläget att 

inledningsvis överväga om det är lämpligt att göra mindre genomgripande förändringar av 

dagens system…Det bör således övervägas om det är möjligt att åstadkomma adekvata 

reaktioner vid framförallt allvarliga brott utan att införa tillräknelighet som en ansvars-

förutsättning samt införa ett system med samhällsskyddsåtgärder.57F

58   

 

Slutsatsen var att det fanns ett behov av genomgripande reformer av straffansvaret gällande 

psykiskt störda lagöverträdare. Till skillnad från Straffansvarsutredningens och Psykansvars-

kommitténs förslag gjorde utredarna bedömningen att reformbehovet delvis och som ett första 

steg kunde tillgodoses genom ändringar inom ramen för det dåvarande systemet. Om det 

senare visades att det fanns skäl att överväga ytterligare förändringar kunde detta ske i ett 

senare skede. I promemorian avvisade man också det tidigare krav som ovannämnda 

utredningar ställt gällande införandet av ett tillräknelighetsrekvisit.58F

59 

 

Regeringens proposition 2007/08:97, som presenterades i mars 2008, visade på att regeringen 

delvis delade departementsutredningens uppfattning i frågan om straffrättslig reglering för 

psykiskt störda lagöverträdare. Behovet av lagstiftningsreformer bedömdes som begränsade 

och skulle syfta till att öka flexibiliteten vid påföljdsbestämningen. Detta skulle i sin tur resul-
                                                        
57 Prop. 2007/08, s. 8. 
58 Ds 2007:5, s. 32. 
59 Prop. 2007/08, s. 14. 
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tera i större utrymme för proportionalitetsbedömningar och samtidigt tillgodose den enskildes 

behov av vård.59F

60 Regeringen gjorde vidare bedömningen att det inte förelåg något hinder att 

införa en ordning som innebar att det var möjligt att döma personer till fängelse för brott som 

begåtts under påverkan av en allvarligt psykisk störning. De mest psykiskt störda lagöverträ-

darna skulle vara undantagna bestämmelsen. Istället för ett fängelseförbud skulle det införas 

en presumtion mot fängelse. Endast om det fanns synnerliga skäl skulle fängelsestraffet kunna 

dömas ut. Synnerliga skäl kunde föreligga om brottet hade ett högt straffvärde, om den tillta-

lade hade ett begränsat behov av psykiatrisk vård eller om den tilltalade i anslutning till brot-

tet själv hade vållat sitt tillstånd genom rus eller på något liknande sätt samt omständigheter i 

övrigt. Fängelseförbud förelåg dock fortfarande om den tilltalade till följd av en allvarlig psy-

kiskt störning saknat förmåga att inse gärningens innebörd. Personer som själv vållat sin bris-

tande förmåga var undantagna bestämmelsen. Vid bedömningen av straffvärdet skulle den 

tilltalades bristande förmåga att inse gärningens innebörd särskilt beaktas som en förmild-

rande omständighet. De nya lagändringarna trädde ikraft 1 juli 2008.60F

61 

 

Nuvarande lagstiftning i BrB 30 kap. 6 § har följande lydelse: 

 

Den som begått brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning ska i första hand dömas 

till en annan påföljd än fängelse. Rätten får döma till fängelse endast om det finns synnerliga 

skäl. Vid bedömningen av om det finns sådana skäl ska rätten beakta 

1. om brottet har ett högt straffvärde, 

2. om den tilltalade saknar eller har ett begränsat behov av psykiatrisk vård, 

3. om den tilltalade i anslutning till brottet själv har vållat sitt tillstånd genom rus eller på 

något liknande sätt, samt 

4. omständigheter i övrigt. 

Rätten får inte döma till fängelse, om den tilltalade till följd av den allvarliga psykiska stör-

ningen har saknat förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter 

en sådan insikt. Detta gäller dock inte om den tilltalade har vållat sin bristande förmåga på 

det sättet som anges i första stycket 3. 

Om rätten i fall som avses i första eller andra stycket finner att någon påföljd inte bör dömas 

ut ska den tilltalade vara fri från påföljd.  

 
                                                        
60 Prop. 2007/08, s. 16. 
61 Prop. 2007/08, s. 17 ff. 
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I BrB 29 kap. 3 § stadgas följande. 

 

Såsom förmildrande omständighet vid bedömningen av straffvärdet ska, vid sidan av vad som 

är särskilt föreskrivet för vissa fall, särskilt beaktas 

 2. om den tilltalade till följd av en allvarlig psykisk störning haft stark nedsatt förmåga att 

inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt eller annars 

till följd av en psykisk störning, sinnesrörelse eller av någon annan orsak haft stark nedsatt 

förmåga att kontrollera sitt handlande, 

Om det är påkallat med hänsyn till brottets straffvärde, får dömas till lindrigare straff än som 

är föreskrivet för brottet.61F

62  

 

4.1 Regeringens överväganden 

Till skillnad från Psykansvarskommitténs förslag om en genomgripande lagstiftningsreform 

för psykiskt störda lagöverträdare gjorde regeringen bedömningen att det saknades förutsätt-

ningar att genomföra en reform av den omfattningen. Ett av skälen till regeringens beslut var 

att en del av de frågor som behandlats av Psykansvarskommittén fortfarande var obesvarade 

eller krävde ytterligare överväganden. Det handlade bl.a. om finansieringen av den 

rättspsykiatriska verksamheten, ansvaret för vården av dömda och tillsyn och statlig styrning 

på det rättspsykiatriska området. Vidare ansåg regeringen att frågor som berörde gränsdrag-

ningen mellan kriminalvård och rättspsykiatrisk vård, samt mellan rättspsykiatrisk vård och 

psykiatrisk tvångsvård, inte var tillräckligt utredda. Ett klargörande av gränsdragnings-

problematiken syftade inte minst till att beakta de åtgärder som motiverades av sam-

hällsskyddet samt den enskildes rätt till hälsa. Regeringen gjorde mot denna bakgrund 

bedömningen att en reform, såsom Psykansvarskommitén föreslagit, inte för närvarande var 

lämplig att införa. 

 

Vid bedömningen av reformens omfattning lyftes i propositionen särskilt upp det problem 

som kunde uppstå när en person vid gärningstillfället varit allvarligt psykiskt störd men vid 

tidpunkten för domen inte längre ansågs lida av störningen. Enligt tidigare reglering skulle 

gärningsmannen, om inte någon annan påföljd heller kunde komma ifråga, vara fri från på-

följd. Denna reglering kunde, framförallt vid allvarlig brottslighet, leda till otillfredsställande 

resultat vid påföljdsbestämningen. Problem uppstod också om gärningsmannen vid doms-

                                                        
62 Prop. 2007/08, s. 5. 
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tillfället bedömdes som allvarligt psykiskt störd. Den straffrättsliga reaktionen kunde bli 

avsevärt mer ingripande när påföljden bestämdes till rättspsykiatrisk vård för ett mindre 

allvarligt brott än vad den annars skulle ha blivit om allmänna påföljdsregler tillämpats. Flera 

instanser riktade kritik mot departementsutredningen för att den inte tagit tillräcklig hänsyn 

till problematiken att psykiskt störda lagöverträdare kunde drabbas av en mer långtgående 

påföljd än andra personer som begått liknande brott. Regeringen delade denna uppfattning 

och krävde ytterligare överväganden i frågan. Detta i sig var enligt regeringens mening inget 

hinder mot att inför en begränsad reform.62F

63  

 

I departementsutredningen lämnades en redovisning över hur lång den genomsnittliga vårdti-

den var för personer som dömts till rättspsykiatrisk vård och hur vårdtiderna varierade bero-

ende på vilket brott det gällde. Vidare redovisades i vilken omfattning det kunde antas före-

komma att en gärningsman vid brottstillfället varit allvarligt psykiskt störd men inte vid 

tidpunkten för domstolens prövning. Departementsutredningen drog slutsatsen att det inte 

fanns ett tillräckligt underlag för att bedöma om vårtiden och vårdbehovet utgjorde en 

tillräckligt ingripande påföljd. Antalet personer som tidigare inte kunde dömas till fängelse på 

grund av fängelseförbudet skulle med de föreslagna förändringarna komma att uppgå till ett 

tiotal fall per år.63F

64  

Regeringen gjorde en annan bedömning och menade att det inte var omfattningen av de antal 

personer som skulle kunna dömas till fängelse som var det väsentliga. Huvudmålet var att 

utforma en lagstiftning som skulle motverka de fall, som kunde uppstå i den tidigare regle-

ringen, där resultatet var otillfredsställande. Slutsatsen regeringen gjorde var att en begränsad 

reform borde införas. 

 

4.2 Fängelseförbudet 

Avseende frågan om att avskaffa fängelseförbudet gjorde regeringen bedömningen att det inte 

fanns några hinder mot att införa en lagstiftning som gjorde det möjligt att döma personer till 

fängelse för brott som begåtts under påverkan av en allvarligt psykisk störning. Till att börja 

med konstaterar regeringen att fängelseförbudet har styrts av individualpreventiva övervägan-

den, då främst gärningsmannens vårdbehov. Begreppet allvarlig psykisk störning syftade inte 

till att begränsa den grupp av individer som inte skulle bära ett straffrättsligt ansvar. Rege-

ringen menade också att fängelseförbudet hade kommit att innefatta en större krets av perso-
                                                        
63 Prop. 2007/08, s. 15 ff. 
64 Ds 2007:5, s. 102 ff. och 160 f. 
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ner än vad än vad som förmodligen hade följt av en tillräknelighetsreglering. Vidare hänvisa-

des till den tidigare utredningen som gjorts av Psykansvarskommittén. Enligt regeringens me-

ning fastslog även den utredningen att det var principiellt möjligt att döma allvarligt psykiskt 

störda personer till fängelse under vissa förutsättningar. Utav de personer som tidigare hade 

omfattats av fängelseförbudet skulle enligt kommitténs förslag endast gärningsmän som sak-

nat förmåga att inse gärningens innebörd undantas från straffansvar. De andra skulle dömas 

enligt de allmänna reglerna för påföljdsbestämning. Ett införande av en tillräknelighetsregle-

ring skulle enligt regeringens uppfattning inte överensstämma med fängelseförbudet. Utifrån 

ovannämnda resonemang menade regeringen att inte heller deras förslag om inskränkningar 

av fängelseförbudet, så som det presenterades i propositionen, kunde mötas av några hinder. 

Möjligheten att döma allvarligt psykiskt störda personer till fängelse skulle dock begränsas 

genom att de mest psykiskt störda lagöverträdarna aldrig skulle bli aktuella för ett fängelse-

straff. De personer som dömdes till fängelse skulle erbjudas vård under verkställighetstiden. 

Vidare skulle lagstiftningen utformas så att fängelsestraff i första hand skulle utdömas i de 

situationer där vårdbehovet var begränsat. På så sätt menade regeringen att man tagit hänsyn 

till både vårdaspekten och den humanistiska synen av fångvården. Regeringens samlade 

bedömning, i frågan gällande ett inskränkande av fängelseförbudet, var att det inte fanns 

några hinder mot en lagstiftning som gjorde det möjligt att döma till fängelse för brott som 

begått under påverkan av en allvarlig psykisk störning.  

 

4.3 Presumtion mot fängelse 

Enligt regeringens förslag skulle fängelseförbudet ändras till en presumtion mot fängelse. I 

departementsutredningen övervägdes flera alternativ som skulle leda till att psykiskt störda 

lagöverträdare kunde mötas av en tillräckligt ingripande åtgärd.64F

65  Fem olika förslag 

presenterades: Att ändra på begreppet allvarlig psykisk störning, avskaffa fängelseförbudet 

helt, tidsbestämma samtliga påföljder, koppla fängelseförbudet till ett mera påtagligt vårdbe-

hov eller att ersätta fängelseförbudet med en presumtion för annan påföljd än fängelse Slutsat-

sen blev att en presumtion mot fängelse var det alternativ som var mest förenlig med den 

nuvarande ordningen. Utredarna skrev, Flera av de tänkbara lösningar som beskrivits ovan 

skulle kunna leda till att psykiskt störda personer som begår brott kan mötas av en reaktion 

som, i enlighet med vad uppdraget säger, tillgodoser kravet på tillräckligt ingripande åtgär-

der med hänsyn till det begångna brottet. Samtliga av de redovisade alternativen har emeller-

                                                        
65 Prop. 2007/08, s. 16 ff.  
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tid också konsekvenser som kan vara svåra att förena med de grundläggande principer som 

ligger bakom den nuvarande ordningen och vilka det inte kan bortses från...Den lösning vi 

ser framför oss – och som alltså utgör vårt förslag – bygger på att det nuvarande systemet i 

stora drag behålls. I stället för ett absolut förbud mot att döma till fängelse, bör emellertid  

enligt vår mening fängelseförbudet ändras till en presumtion för att annan påföljd än fängelse 

skall väljas när brottet har begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning.65F

66 

Regeringen delade departementsutredningens uppfattning om att en presumtion mot fängelse 

var det bästa alternativet. Förslaget skulle enligt regeringens mening inte bara tillgodose kra-

vet på en tillräckligt ingripande åtgärd utan det skulle också leda till att hänsyn togs till indivi-

dens vårdbehov och därmed minska risken för återfall i brott.   

 

4.4 Synnerliga skäl 

Möjligheten att döma till fängelse, och därmed frångå huvudregeln, d.v.s. ett presumtions-

genombrott, var villkorat med ett krav på att det måste föreligga synnerliga skäl. Det skulle 

ställas betydligt högre krav för att möjliggöra ett presumtionsgenombrott än vad som annars 

gällde när fängelse valdes som påföljd. Begreppet synnerliga skäl, som utgjorde ett rekvisit 

för att kunna döma till fängelse, skulle tolkas restriktivt. Det innebar att domstolen, vid 

undersökningen av huruvida sådana skäl förelåg, skulle göra en helhetsbedömning av 

samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet.  

 

Den första omständigheten som togs upp omfattade situationen när en person med en allvarlig 

psykisk störning begått ett brott som hade högt straffvärde. Den tidigare regleringen kunde 

leda till otillfredsställande resultat eftersom den straffrättsliga reaktionen inte alltid stod i 

proportion till den allvarliga brottsligheten.66F

67  I departementsutredningen föreslogs att ett 

straffvärde överstigande fyra års fängelse skulle vara ett lämpligt riktmärke för att aktualisera 

ett presumtionsgenombrott. Utredarna påpekade dock att en gräns på fyra års fängelse bara 

skulle fungera som en vägledning och ville därför inte fixera det i lagtexten.67F

68 Regeringen 

ställde sig bakom utredarnas förslag. 

Gärningsmannens behov av psykiatrisk vård var en annan omständighet som skulle tillmätas 

betydelse för domstolens bedömning. Det var i första hand personer med ett begränsat vårdbe-

hov som skulle kunna dömas till fängelse. Detta skulle också säkerställa att tillfredställande 

                                                        
66 Ds. 2007:5, s. 115 och s. 119 f. 
67 Prop. 2007/08 s. 20 ff. 
68 Ds 2007:5, s. 125 
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vård kunde erbjudas i fängelset under verkställighetstiden. Exempel på ett begränsat vårdbe-

hov kunde vara när en gärningsman begått brott under påverkan av ett hastigt övergående 

psykotiskt tillstånd. Regeringen påpekade att det kunde vara svårt för domstolen att exakt 

fastställa omfattningen av vårdbehovet. Det i sig var inget hinder mot att ett begränsat vårdbe-

hov skulle utgöra ett rekvisit i lagtexten för att bryta presumtion mot fängelse. Det skulle 

alltså i princip krävas att en gärningsman begått ett brott med högt straffvärde samt att 

vårdbehovet var begränsat för att aktualisera fängelsestraff.  

En tredje omständighet som kunde tala för fängelse, och som skulle anges i lagtexten, berörde 

den situationen när en gärningsman i anslutning till brottet själv vållat sitt tillstånd genom rus 

eller på annat sätt. Denna omständighet skulle möjliggöra presumtionsgenombrott oberoende 

av brottets straffvärde.  

I propositionen diskuterades en rad andra omständigheter som skulle kunna vägas in vid 

bedömningen huruvida det förelåg synnerliga skäl. Alla omständigheter som skulle tillmätas 

betydelse, förutom de redan uppräknande, valde man att i lagtexten skriva in under benäm-

ningen omständigheter i övrigt. Exempel på omständigheter som talade för fängelse var de 

situationer när en gärningsmans allvarliga psykiska störning haft liten inverkan på den brotts-

liga handlingen eller om det fanns risk för återfall i brott. Vidare skulle, vid påföljdsbestäm-

ningen, hänsyn tas av billighetsskäl. Omständigheter som rörde den tilltalades person, ålder 

eller hur denne agerat efter gärningen skulle beaktas i mildrande riktning.68F

69  

 

4.5 De mest psykiskt störda lagöverträdarna 

Enligt departementsutredningen fanns det situationer där ett förbud mot att döma till fängelse 

fortfarande borde gälla. Ett inskränkande av fängelseförbudet förutsatte att möjligheten att 

döma till fängelse inte skulle omfatta den grupp av gärningsmän som var mest allvarligt psy-

kiskt störda. Till denna grupp tillhörde de lagöverträdare som, på grund av sin psykiska stör-

ning, haft en så nedsatt verklighetsuppfattning att det kunde ifrågasättas om ett fängelsestraff 

vore rimligt. En annan typ av lagöverträdare, som kunde hänföras till samma grupp, var de 

gärningsmän som på grund av tvångstankar haft så svårt att kontrollera sitt handlande att 

fängelse därmed borde vara uteslutet.69F

70 

Regeringen delade utredarnas uppfattning att det inte vore lämpligt att helt avskaffa 

fängelseförbudet. En presumtion mot fängelse skulle innebära att de mest allvarligt psykiskt 

störda lagöverträdarna skulle vara undantagna från möjligheten att döma till fängelse. I 
                                                        
69 Prop. 2007/08, s. 23 f. 
70 Ds 2007:5, s. 135. 
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lagtexten skulle det uttryckligen anges att fängelseförbudet skulle omfatta den grupp av 

gärningsmän som till följd av en allvarlig psykisk störning saknat förmåga att inse gärningens 

innebörd eller anpassa sitt handlande efter en sådan insikt.70F

71 

 

I Psykansvarskommitténs utredning, som presenterats några år tidigare, fanns en liknande 

avgränsning över vilken kategori av gärningsmän som inte skulle dömas till fängelse på grund 

av otillräknelighet. En gärning skall inte medföra ansvar för den som till följd av en allvarlig 

psykisk störning, en tillfällig sinnesförvirring, en svår utvecklingsstörning eller ett allvarligt 

demens tillstånd har saknat förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt hand-

lande efter en sådan förmåga.71F

72  

Psykansvarskommitténs förslag behandlade främst de situationerna när en gärningsman på 

grund av en psykos eller motsvarande sinnestillstånd haft bristande verklighetsuppfattning 

som varit avgörande för gärningsmannens förståelse av gärningen.  

Även om kommitténs förslag syftade till att avgränsa det straffrättsliga ansvaret kunde 

formuleringen, enligt regeringens mening, även stödja propositionens förslag om inskränk-

ningar vid påföljdsvalet. Regeringen gjorde bedömningen att motsvarande reglering skulle 

vara lämplig för att avgränsa den kategori av psykiskt störda gärningsmän som aldrig skulle 

komma i fråga för ett fängelsestraff.72F

73 

 

4.6 Självförvållat tillstånd  

Ett förbud mot att döma till fängelse skulle omfatta de gärningsmän som tillhörde de mest 

allvarligt psykiskt störda. Departementsutredningen föreslog att undantag från ett 

fängelseförbud skulle göras för de gärningsmän som själv vållat sin bristande förmåga att inse 

gärningens innebörd eller handla efter en sådan insikt. Vid domstolens bedömning av om det 

förelåg synnerliga skäl skulle ett självförvållat tillstånd beaktas som en omständighet som 

talade för fängelse. Alla sinnestillstånd som kunde anses utgöra en allvarlig psykisk störning 

och som utlösts av gärningsmannen själv skulle omfattas. Vidare förutsattes att tillståndet 

vållats i anslutning till brottet. Exempelvis skulle ett psykostillstånd, som indirekt utlösts på 

grund av abstinens efter långvarigt missbruk, inte omfattas.73F

74  

                                                        
71 Prop. 2007/08, s. 26. 
72 SOU 2002:3, s. 37. 
73 Prop. 2007/08, s. 26 f. 
74 Ds 2007:5, s. 140. och s. 168 f. 
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Regeringen delade departementsutredningens synpunkter och föreslog att det uttryckligen i 

lagtexten skulle anges att självförvållade tillstånd skulle undantas från fängelseförbudet. På så 

sätt kom frågan om självförvållat tillstånd att få betydelse vid både bedömningen av 

fängelseförbudet samt för frågan om det förelåg synnerliga skäl för presumtionsgenombrott.  

 

4.7 Förmildrande omständigheter 

Såsom tidigare beskrivits föreslog regeringen att fängelseförbudet skulle inskränkas med 

undantag för de gärningsmän som tillhörde de mest allvarligt psykiskt störda. Ett högt straff-

värde var en omständighet som kunde bryta presumtion mot fängelse. Straffvärdet skulle 

beaktas både vid påföljdsbestämningen och straffmätningen. Vid straffmätningen skulle 

domstolen ta hänsyn till omständigheter som både verkade i en försvårande och en förmild-

rande riktning. Enligt både regeringen och departementsutredning skulle som en förmildrande 

omständighet särskilt beaktas om gärningsmannen till följd av en allvarlig psykisk störning 

eller sinnesrörelse haft starkt nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd eller handla efter 

en sådan insikt. Den tidigare bestämmelsen om psykisk störning såsom en förmildrande 

omständighet var allmänt hållen och tog inte enbart sikte på psykiskt störda gärningsmän. Av 

tydlighetsskäl skulle det därför i lagtexten särskilt anges att en allvarlig psykisk störning sär-

skilt skulle beaktas såsom en förmildrande omständighet vid bedömningen av straffvärdet.74F

75  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
75 Prop. 2007/08, s.29 ff. 
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5. Psykiatrilagsutredningen 
 

Den 3 april 2012 överlämnade Psykiatrilagsberedningen sitt betänkande, ”Psykiatrin och 

lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd, SOU 2012:17”, till socialminister Göran 

Hägglund. Enligt direktiven skulle utredarna göra en översyn av lagen (1991:1128) om 

psykiatrisk tvångsvård och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård samt lämna förslag till 

ny lagstiftning på området. Utredarnas arbete skulle syfta till att göra lagstiftningen så 

pedagogisk och lättillgänglig som möjligt. Vidare skulle utredningen anpassas till de etiska, 

medicinska och juridiska krav som borde ställas i samband med tvångsomhändertagande av 

psykiskt störda personer. Arbetet skulle även ha som utgångspunkt att en större reform, 

motsvarande Psykansvarskommitténs förslag, skulle komma att genomföras.75F

76 

 

Psykiatrilagsutredningen kan, med hänvisning till dess direktiv, uppfattas som en fortsättning 

på de tankar och ståndpunkter som Psykansvarskommittén tidigare hade fört fram. 

Psykansvarskommitténs förslag om en genomgripande reform, gällande de psykiskt störda 

lagöverträdarna, hade inte fått fullt gehör hos lagstiftarna. Det gällde bland annat förslaget om 

införandet av ett tillräknelighetskrav som förutsättning för straffansvar. Som tidigare nämnts 

gjorde regeringen den bedömningen att dessa frågor krävde ytterligare överväganden. 

Samtidigt stängde de inte dörren helt för att i framtiden genomföra större förändringar på 

området.76F

77 Den senaste lagändringen, gällande nämnda reglering, trädde i kraft den 1 juli 

2010 och avsåg 29 kap. 3 § första stycket andra punkten BrB. Som förmildrande 

omständighet krävdes det tidigare att den tilltalade till följd av en allvarlig psykisk störning 

haft starkt nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd. Genom att lyfta bort 

förstärkningsordet starkt ur lagtexten blev bestämmelsen tillämplig på en större krets av 

gärningsmän.77F

78 

 

5.1 Ett ytterligare avsteg från nuvarande reglering 

 

De två tidigare utredningarna, Straffansvarsutredningen och Psykansvarskomittén, hade båda 

två betonat behovet av reformer gällande regleringen för de allvarligt psykiskt störda.  

Psykiatrilagsutredningen delade denna uppfattning men ville gå ett steg längre. Tillräknelig-
                                                        
76 dir. 2008:93, s. 1. 
77 Prop. 2007/08:97, s. 15 f. 
78 Prop. 2009/10:147, s. 6 f. och s. 49., mina kursiveringar. 
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het skulle införas som ett krav för att en gärning ska utgöra brott. Detta till skillnad från 

Psykansvarskommittén som föreslagit tillräknelighet som en förutsättning för att en gärning 

ska medföra ansvar. Vidare ville Psykiatrilagsutrednigen utforma tillräknelighets-kravet på ett 

annat sätt. En gärning som begåtts till följd av allvarlig psykisk störning, tillfällig 

sinnesförvirring, svår utvecklingsstörning eller allvarligt demenstillstånd skulle inte utgöra 

brott om den tilltalade saknat förmåga att förstå gärningens innebörd i den situation i vilken 

han befann sig. Inte heller skulle en gärning utgöra brott om en gärningsman haft sådan 

förmåga men till följd av de fyra uppräknade sinnestillstånden saknat förmåga att anpassa sitt 

handlande efter den. Det som skilde gentemot Psykansvarskommitténs förslag var att ordet 

inse gärningens innebörd ersatts av förstå. Vidare innebar Psykiatrilagsutredningens förslag 

ett förtydligande av tillämpningen genom att man i texten, efter gärningens innebörd, lagt till 

i vilken situation han eller hon befann sig.  

 

Vid självförvållat rus skulle inte tillräknelighetsbestämmelsen tillämpas. Undantaget skulle 

avse de situationer då gärningsmannen i anslutning till gärningen vållat sin bristande förmåga 

genom rus eller på annat sätt.78F

79 Psykansvarskommitténs förslag var mer preciserat genom 

deras tillägg i formulering ”på annat liknande sätt”.79F

80 

 

5.2 Tillräknelighetsbestämmelsen 

 

Den reglering som avser psykiskt störda lagöverträdare innebär flera komplicerade straff-

rättsliga överväganden. Det handlar dels om gärningsmannen själv. Vilka möjligheter och 

vilken förmåga har han eller hon haft för att kunna rätta sig efter lagen? Är det rimligt att 

kräva ett straffrättsligt ansvar? Samtidigt är det viktigt att minska risken för att denna kategori 

av gärningsmän inte begår fler upprepade brott av allvarligt slag. 

 

Ett krav på ett återinförande av tillräknelighet i svensk rätt skulle, enligt Psykiatrilags-

utredningen, inte utgöra ett avståndstagande från de egentliga grunderna avseende det 

nuvarande fängelseförbudet. En presumtion mot fängelse innebär en särbehandling av de mest 

psykiskt störda lagöverträdarna. Detta genom att lagstiftarna inte håller dessa gärningsmän 

fullt ansvariga för sina handlingar när brottet haft samband med hans eller hennes mentala 

tillstånd. En tillräknelighetsbestämmelse skulle innebära att domstolens prövning avsåg 
                                                        
79 SOU 2012:17, s. 743 f., mina kursiveringar. 
80 SOU 2002:3, s. 38., mina kursiveringar. 
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skuldfrågan och inte som idag där särbehandlingen berör påföljdsfrågan. Gärningsmän som 

bör vara helt fria från ansvar döms, enligt den nuvarande regleringen, istället till mindre 

ingripande åtgärder. De personer som idag inte kan dömas till fängelse på grund av det 

absoluta fängelseförbudet i 30 kap. 6 § 2 st. BrB är samma kategori av gärningsmän vars 

handlande inte skulle utgöra en brottslig gärning om man tillämpade en tillräknelighets-

bestämmelse. Övriga gärningsmän som med nuvarande lagstiftning kan hållas ansvariga för 

sina handlingar skulle med en tillräknelighetsreglering inte undantas straffansvar utan 

omfattas av de allmänna bestämmelserna om påföljdsbestämning. En sådan prövning 

stämmer, enligt Psykiatrilagsutredningen, bättre överens med skuldprincipen. De 

gärningsmän som inte kan ta ansvar för sina handlingar ska vara fria från påföljd, det vill säga 

de personer som saknar ansvarsförmåga. Med en tillräknelighetsreglering skulle endast en 

liten minoritet av de allvarligt psykiskt störda gärningsmännen hamna i den grupp vars 

handlingar inte utgjorde något brott. För de övriga personer som inte saknade ansvarsförmåga 

skulle det, ur ett rättssäkerhetsperspektiv, innebära en förstärkning av deras intressen genom 

att principerna om förutsebarhet, rättslikhet och proportionalitet skulle få ökad betydelse. 

Detta eftersom deras handlingar skulle bedömas utifrån samma kriterier som en gärningsman 

som inte led av en allvarlig psykisk störning. 

 

5.2.1 Effekt- och grundtillstånd 

Utifrån både Psykansvarskommiten och Psykiatrilagsutredningens förslag kan kravet på 

tillräknelighet delas upp i två delar. Den första delen berör gärningsmannens grundtillstånd 

och den andra delen avser de effekter som uppstått på grund av ett sådant grundtillstånd.80F

81  

 

Som tidigare nämnts föreslog Psykansvarskommittén att de effekter som ska ligga till grund 

för tillräknelighetsbedömningen avser de situationer när den tilltalade saknat förmåga att inse 

gärningens innebörd eller anpassa sitt handlande efter en sådan insikt. Med andra ord ska 

tillräknelighetskravet vara insiktsrelaterat. Det handlar om situationer när gärningsmannen 

helt saknat förmåga att kunna bedöma sina handlingar eller befinner sig i en annan verklighet. 

I vissa fall, vid t.ex. schizofreni eller psykisk störning med starka inslag av tvångsmässighet, 

kan en gärningsman trots sitt sinnestillstånd haft insikt i gärningens innebörd. En sådan 

gärningsman, som t.ex. begått brott under påverkan av rösthallucinationer, borde, enligt 

Psykansvarskommittén, rimligen inte straffas för sitt agerande. Avgörande för frågan om 

                                                        
81 SOU 2012:17, s. 538 ff. 
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straffansvar blir istället bedömningen huruvida gärningsmannen, trots sin insikt i gärningens 

innebörd, har haft förmåga att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt.81F

82 

 

Psykiatrilagsutredningen tillstyrkte i stora delar Psykansvarskommitténs förslag. Avseende 

effektdelen av tillräknelighetsbegreppet gjordes dock en liten annan bedömning. Istället för ett 

insiktsrelaterat rekvisit ville Psykiatrilagsutredningen att gärningen skulle bedömas utifrån 

gärningsmannens förmåga att förstå handlingens innebörd i den situationen han befann sig 

eller hur han anpassat sitt handlande efter en sådan förståelse. Genom den formuleringen ville 

man markera att tillräknelighetsbedömningen inte behövde beröra de situationer när 

gärningsmannen haft brister i sin föreställning om den straffbelagda gärningen och dess 

följder. Sådana omständigheter skulle istället få betydelse vid uppsåtsbedömningen. Man ville 

alltså förtydliga att den förmågan gärningsmannen saknat ska relateras till handlingens 

innebörd i den situation han befann sig och inte till betydelsen och konsekvensen av själva 

gärningen. En ytterligare markering var att man, ur formuleringen, valt att lyfta bort ordet 

inse, som starkt förknippas med frågan om uppsåt, och istället valt ordet förstå. Ändringarna, i 

förhållande till Psykansvarskommitténs förslag, syftade alltså till att betona att bestämmelsens 

tillämpning avsåg bedömningen av just tillräknelighet och inte något annat.  

Psykiatrilagsutredningens utformning av bestämmelsen innebar också att gärningsmannen 

otillräknelighet endast kunde vara tillfällig. Detta eftersom tillräknelighetskravet tog sikte på 

gärningens innebörd i en viss situation. Det var alltså inte gärningsmannens generella 

otillräknelighet som var av betydelse utan frågan om tillräknelighet var istället kopplad till 

utförandet av en specifik gärning.82F

83  

 

Utöver ett effektrekvisit skulle det krävas att gärningsmannen lidit av ett visst tillstånd som 

legat till grund för den uppkomna effekten, ett så kallat grundtillstånd. Psykansvarskommittén 

räknade, i sitt förslag, upp fyra grundtillstånd: allvarlig psykisk störning, tillfällig 

sinnesförvirring, svår utvecklingsstörning och allvarligt demenstillstånd. Något av dessa 

grundtillstånd skulle alltså ha föregått effekten av handlingen för att en gärningsman skulle 

bedömas som otillräknelig.83F

84 Psykiatrilagsutredningen delade denna uppfattning och valde att 

lyfta in de fyra grundtillstånden i sitt förslag på lagändring.  

                                                        
82 SOU 2002:3, s. 247 f. 
83 SOU 2012:17, s. 542 f. 
84 SOU 2002:3, s. 366 ff.  
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Grundtillstånden skulle innefatta de situationer när gärningsmannen lidit av störd verklighets-

uppfattning som orsakats av förvirring, tankestörningar, brist på kontrollförmåga, 

hallucinationer eller av vanföreställningar. En gärningsman kan, till följd av svår utvecklings-

störning eller allvarligt demenstillstånd, ha varit oförmögen att relatera sitt handlande till dess 

faktiska sammanhang. Vidare kan sådana tillstånd också resultera i att gärningsmannen inte 

kunnat anpassa eller kontrollera sitt handlande i dessa situationer. 

Sådana tillstånd skulle, med nuvarande reglering, kunna bedömas som en allvarlig psykisk 

störning. Svår utvecklingsstörning och allvarligt demenstillstånd skulle särskilt anges i 

bestämmelsen. Detta för att förtydliga att dessa tillstånd kan ligga till grund för att 

gärningsmannen kan komma att bedömas som otillräknelig även om han inte lidit av en 

allvarlig psykisk störning.  

 

Ett tillfälligt förvirringstillstånd är, till skillnad från en utvecklingsstörning eller ett demens-

tillstånd och i vissa fall allvarlig psykisk störning, inte ett långvarigt eller konstant tillstånd. 

Det kan avse ett kortvarigt tillstånd som orsakats av t.ex. diabetes, feber, chock, slag mot 

huvudet eller medicinering. Vidare kan de också innefatta olika typer av förvirringstillstånd 

som uppstått i samband med ett plötsligt uppvaknande ur sömn, narkos eller hypnos.  

Utifrån nuvarande lagstiftning framstår rättsläget som osäkert. Det finns idag ingen 

bestämmelse om ansvarsfrihet för den som begått brott under tillstånd av tillfällig sinnes-

förvirring. I BrB:s 1 kap. 2 § andra stycket regleras de fall när en gärningsman genom eget 

vållande försatt sig i ett tillfälligt förvirringstillstånd. En sådan situation ska inte leda till frihet 

från straffansvar. Detta skulle kunna tolkas som att en gärningsman som hamnat i ett sådant 

tillstånd utan eget vållande ska vara fri från ansvar. Bestämmelsen har dock aldrig varit tänkt 

att tillämpas e contrario. Vid tillkomsten av BrB menade man att en sådan bestämmelse var 

onödig eftersom situationer som berörde tillfällig sinnesförvirring skulle tillämpas med 

hänvisning till den allmänna uppsåtsåtsregleringen. 

Enligt både doktrin och förarbeten skapar nuvarande bestämmelse osäkerhet eftersom det är 

ovisst huruvida bestämmelsen kan tolkas som en oskriven ansvarsfrihetsgrund i dessa 

situationer. Oklarhet råder om detta kan ses som en undantagsregel och i så fall om det har 

godtagits i praxis. Både Straffansvarsutredningen och Psykansvarkommittén föreslog att 

tillfällig sinnesförvirring, som inte varit självförvållad, skulle regleras i lag.84F

85 Straffansvars-

utredningen ville jämställa tillfällig sinnesförvirring med allvarlig psykisk störning. Detta 

                                                        
85 SOU 2012:17, s. 544 ff. 
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eftersom att båda tillstånden hade lett till att gärningsmannen saknat förmåga att anpassa sig 

efter lagen.8 5 F

86  Även Psykansvarskommittén var inne på samma linje. Det vore, ur ett 

ansvarshänseende, orimligt att behandla tillstånd som utgör psykisk störning i mer traditionell 

bemärkelse annorlunda än tillfälliga förvirringstillstånd som orsakats på annan grund.86F

87  

Psykiatrilagsutrednigen menade att nuvarande lagstiftning kan leda till otillfredsställande 

resultat. En person med tillfällig sinnesförvirring skulle kunna hållas straffrättsligt ansvarig 

om uppsåtskravet var uppfyllt. Däremot skulle en person som till följd av en allvarlig psykisk 

störning inte, under vissa omständigheter, dömas till fängelse, d.v.s. det absoluta 

fängelseförbudet. En tillfällig sinnesförvirring kunde, i likhet med en allvarlig psykisk 

störning, leda till ett sådant tillstånd där gärningsmannen saknat förmåga att inse gärningens 

innebörd eller anpassa sitt handlande efter en sådan insikt. Psykiatrilagsutredningen menade 

att det som var avgörande för vad som utgjorde ett grundtillstånd, vid en tillräknelighets-

bedömning, skulle vara gärningsmannens förmåga att rätta sig efter lagen. Att tillfällig 

sinnesförvirring, till skillnad från allvarlig psykisk störning, svår utveckling eller allvarligt 

demenstillstånd, är ett kortvarigt tillstånd skulle inte spela någon roll. Inte heller skulle det 

tillmätas någon betydelse att tillfällig sinnesförvirring orsakats av andra omständigheter än 

vad som föranlett de andra grundtillstånden. Av den anledningen skulle tillfällig sinnes-

förvirring utgöra ett av de grundtillstånd som kunde leda till att kravet på tillräknelighet inte 

uppfyllts och därmed att gärningen inte skulle betraktas som brottslig. 

 

5.2.2 Självförvållat tillstånd 

De ovannämnda tillstånden, som ska ligga till grund för tillräknelighetsbestämmelsen, skulle 

inte avse de situationer när gärningsmannen själv genom eget vållande försatt sig i ett sådant 

tillstånd. Undantaget berörde de situationer när en person frivilligt berusat sig genom att 

dricka alkohol eller tagit andra droger. Det var viktigt att göra skillnad på det självförvållade 

tillståndets betydelse för de allmänna förutsättningarna för straffrättsligt ansvar, nämligen 

uppsåtsbedömningen, och för tillräkneligheten eftersom det var olika prövningar.87F

88  

Psykiatrilagsutredningen gjorde, avseende de självförvållade tillstånden, samma bedömning 

som Psykansvarskommittén. Avgörande för domstolens bedömning var om gärningsmannen 

av oaktsamhet försatt sig i ett tillstånd av otillräknelighet. Huruvida gärningsmannen varit 

oaktsam beror på vilken kontroll han haft över händelseförloppet. Berusning sker i 

                                                        
86 SOU 1996:184, s 558 ff. 
87 SOU 2002:3, s. 249 och s. 366. 
88 SOU 2012:17, s. 549 f. 
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normalfallet alltid av en frivillig handling men om gärningsmannen lurats in i ett berusnings-

tillstånd skulle inte utgöra ett självförvållat tillstånd. Även avvikande reaktioner på alkohol 

och medicinering, som gärningsmannen inte kunnat styra över, skulle inte utesluta 

tillämpning av tillräknelighetsbestämmelsen.88F

89  

Det enda som avvek från Psykansvarskommitténs förslag var att Psykiatrilagsutredningen tog 

bort ordet liknande i meningen, på något annat liknande sätt. Detta gjordes för att markera att 

det fanns fler situationer när undantaget i bestämmelsen blev tillämpligt. Det kan handla om 

att gärningsmannen tar sin medicin i strid med läkarens ordination eller helt slutar använda 

medicinen. I vissa fall kan det bli väldigt svårbedömda situationer eftersom det otillräkneliga 

tillståndet inte behöver uppkomma i direkt anslutning till den oaktsamma handlingen. Det 

som bör vara avgörande för bedömningen blir då om gärningen föregåtts av ett konkret 

handlande från gärningsmannen och om det tillstånd han senare hamnar i var förutsebart för 

honom.89F

90  

 

5.2.3 Tillräknelighetsprövningen 

Med nuvarande lagstiftning krävs som förutsättning för straffansvar att kravet på uppsåt eller 

oaktsamhet är uppfyllt. Ett införande av en tillräknelighetsbestämmelse skulle innebära att ett 

nytt rekvisit introducerades i den rättsliga regleringen. Man skulle med andra ord ställa upp en 

ytterligare förutsättning för ansvar i straffrättsliga sammanhang. Tillräknelighet skulle utgöra 

ett rekvisit för personligt ansvar d.v.s. ett subjektivt rekvisit. Detta rekvisit skulle, enligt 

Psykiatrilagsutredningen, prövas före uppsåt och oaktsamhet.  

 

Tillräknelighetsbestämmelsen tar sikte på de situationerna när gärningsmannen inte kunnat 

relatera sitt handlande till dess faktiska sammanhang och på så sätt inte kunnat skilja mellan 

vad som är rätt och fel. Det kan beskrivas som att gärningsmannen befunnit sig i en annan 

verklighet. En prövning av ett sådant tillstånd skiljer sig från uppsåtsbedömningen. Vid 

prövningen av uppsåt undersöks gärningsmannens föreställning om den brottsliga gärningens 

innebörd och konsekvenser. Det betyder att domstolen ska utreda gärningsmannens avsikt 

eller insikt i relation till de specifika gärningsrekvisit, d.v.s. objektiva rekvisit, som finns i det 

tillämpliga lagrummet. Prövningen skulle ske enligt den så kallade täckningsprincipen. En 

bedömning av tillräknelighetsrekvisitet avsåg istället gärningsmannens förmåga att förstå 

situationen i en vidare bemärkelse och skulle därför helt frikopplas från uppsåtsfrågan. I 
                                                        
89 SOU 2002:3, s. 369.  
90 SOU 2012:17, s. 554. 
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många fall förhåller det sig så att en person varken uppfyller de allmänna skuldrekvisiten, 

d.v.s. uppsåt och oaktsamhet, eller kravet på tillräknelighet. Det kan också vara så att 

gärningsmannen uppfyller uppsåtskravet men inte bedöms som tillräknelig. En person som i 

sin föreställningsvärld tror att han befinner sig i krig kan mycket väl ha uppsåt till sin 

brottsliga gärning. Däremot kan han agerat på ett sätt som är så avvikande från den faktiska 

verkligheten att han inte uppfyller tillräknelighetskravet. En ansvarsprövning bör ske i den 

ordningen att det först görs en bedömning avseende tillräkneligheten. En sådan prövning ska 

föregås av en rättspsykiatrisk undersökning som utrett frågan om just tillräknelighet. Uppfylls 

inte kravet behöver man inte gå vidare att pröva de andra rekvisiten eftersom handlingen i så 

fall inte utgör en brottslig gärning.90F

91  

 

Avseende bevisbördan menade Psykiatrilagsutredningen att det skulle råda en presumtion för 

att gärningsmannen var tillräknelig vid tillfället för brottet. Det skulle som underlag för 

prövningen, i huvudregel, inhämtas en rättspsykiatrisk undersökning. Prövningen av 

tillräkneligheten var uppdelad i två delar. Först görs en prövning om gärningsmannen lidit 

eller har något av grundtillstånden, därefter prövas effektdelen. Psykiatrilagsutredningen 

ansåg att beviskravet vid en tillräknelighetsbedömning skulle utformas annorlunda än 

uppsåtsprövningen även om båda två utgjorde förutsättningar för personligt ansvar. Detta på 

grund av att prövningarna var av olika karaktär och att förutsättningarna för bevisföring, d.v.s. 

underlaget för bedömningarna, skilde sig åt mellan de båda rekvisiten. Det skulle inte vara 

rimligt att ställa lika höga beviskrav för tillräknelighet. Utifrån en tillämpning av 

överviktsprincipen skulle det räcka med att visa att övervägande skäl talade för att kravet på 

tillräknelighet var uppfyllt. I de situationer gärningsmannen själv vållat sin bristande förmåga, 

och på så sätt uppfyllde kriterierna för ansvarsförmåga, fördes bevisbördan över på åklagaren 

att bevisa att gärningsmannen varit oaktsam när han försatt sig i ett otillräkneligt tillstånd.91F

92    

 

5.3 Ett reformerat system 

 

De personer som skulle bedömas som otillräkneliga skulle endast uppgå till ett litet antal. 

Övriga lagöverträdare skulle hållas straffrättsligt ansvariga och dömas till påföljd. Enligt 

Psykiatrilagsutredningens beräkningar skulle cirka 50-100 personer om året inte nå upp till 

                                                        
91 SOU 2012:17, s. 525 och 563 ff.  
92 SOU 2012:17, s. 569 ff. 
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tillräknelighetskravet.92F

93  Detta kan jämföras med att det varje år genomförs 600-650 

rättspsykiatriska undersökningar.93F

94 Med nuvarande reglering uppgår antalet personer som, 

trots sin allvarliga psykiska störning, ändå kan komma att dömas till fängelse till 150-200 

personer om året. De flesta av dessa gärningsmän kommer att överlämnas till rättspsykiatrisk 

vård eftersom fängelse ska vara reserverat för brottslighet med mycket högt straffvärde eller 

där vårdbehovet är litet eller obefintligt.94F

95  

 

5.3.1 Påföljden 

Påföljdsvalet skulle, enligt Psykiatrilagsutredningen, styras av två viktiga grundprinciper. Den 

ena principen handlade om hur vårdbehovet bäst tillfredsställdes. Oavsett vilken straffrättslig 

reaktion som följde av brottet skulle psykiatrisk vård ges utifrån det vårdbehov som bestämts 

efter en medicinsk bedömning. Vårdbehovet skulle därmed styra över verkställigheten av 

påföljden, men inte av påföljdsvalet. Den andra principen innebar att domstolen vid sin 

påföljdsbestämning i högre utsträckning än idag skulle styras av brottets straffvärde och art 

samt om det förelåg hög risk att gärningsmannen återfaller i brott. De allmänna reglerna om 

straffmätning och påföljdsval skulle, utifrån skuldprincipen, sätta upp ramarna för det 

straffrättsliga ingripandet. 

Som ett resultat av ovanstående resonemang föreslog Psykiatrilagsutredningen att över-

lämnande till rättspsykiatrisk vård, som särskild påföljd, skulle tas bort. Istället skulle vård 

ges vid verkställigheten, oberoende valet av påföljd. 

 

Ett avskaffande av både fängelseförbudet och rättspsykiatrisk vård skulle innebära att alla 

lagöverträdare skulle fällas till ansvar med tillämpning av de vanliga påföljdsreglerna. 

Undantagna är som redan nämnts de personer som bedöms som otillräknelig. Det innebar att 

majoriteten av de gärningsmän som idag omfattas av fängelseförbudet kan dömas till fängelse 

eller annan påföljd. Fängelsestraffet ska dock undvikas, att dömas ut, så långt det är möjligt.  

 

Om ett bötesstraff inte är en tillräckligt ingripande påföljd ska i första hand villkorlig dom 

eller skyddstillsyn väljas. Av de två påföljderna bör normalt sett villkorlig dom dömas ut 

eftersom den är minst ingripande. Om däremot skyddstillsyn skulle vara till fördel för 

gärningsmannen på grund av hans vårdbehov ska den påföljden ha företräde. Vid presumtion 

                                                        
93 SOU 2012:17, s. 563. 
94 Läkartidningen, 2007, s. 1702.  
95 Ds 2007:5, s. 160. 
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för fängelse kan det finnas omständigheter som bryter presumtionen och att skäl föreligger för 

domstolen att istället döma till skyddstillsyn. Ett sådant skäl skulle, enligt Psykiatrilags-

utredningen, vara om gärningsmannen undergår eller förklarar sig villig att genomgå 

behandling för psykisk störning som är kopplad till den brottsliga gärningen. Detta ska 

jämställas med behandling mot missbruk som i nuvarande reglering, BrB 30 kap 9 § andra 

stycket andra-tredje punkten, utgör skäl för att bryta presumtion mot fängelse.  

  

Om någon annan påföljd än fängelse är uteslutet bör ett fängelsestraff som understiger sex 

månader kunna avtjänas på annan plats än anstalt. En sådan verkställighet kan ske genom 

bevakning med elektronisk fotboja, med stöd av lagen (1994:451) om intensivbevakning med 

elektronisk kontroll, och förenas med föreskrifter om psykiatrisk vård. Fängelsestraff som 

överstiger sex månader bör som huvudregel avtjänas på anstalt. Undantag kunde göras för 

gärningsmannens behov av psykiatrisk vård eller om han har behov av stöd och service på 

grund av en funktionsnedsättning.95F

96  

 

5.3.2 Vården 

Som underlag för en tillräknelighetsbedömning ska det som huvudregel krävas att den 

misstänkte genomgått en rättspsykiatrisk undersökning. I en sådan undersökning ska också 

ställning tas till om det finns förutsättningar för psykiatrisk tvångsvård av gärningsmannen. I 

nuvarande reglering är ordningen en annan. För att en gärningsman ska komma under 

psykiatrisk tvångsvård krävs det, efter avslutad rättspsykiatrisk undersökning, först en 

läkarundersökning där bedömningen görs om ett vårdintyg ska skrivas ut. Därefter krävs det, 

för att vården ska komma till stånd, att chefsöverläkaren beslutar om intagning för 

tvångsvård. Risken med nuvarande ordning är att den misstänkte efter avslutad 

rättspsykiatrisk undersökning inte får nödvändig psykiatrisk vård. Psykiatrilagsutredningen 

föreslog därför att det redan vid den rättspsykiatriska undersökningen skulle beslutas om den 

misstänkte uppfyllde förutsättningarna för tvångsvård vilket skulle motsvara ett vårdintyg. 

Vid de fall den misstänkte var på fri fot kunde chefsöverläkaren begära polismyndighetens 

biträde att föra den misstänkte till sjukvårdsenheten.  Saknades förutsättningar för psykiatrisk 

tvångsvård krävdes det att den misstänkta frivilligt sökte vård. Ett sådant beslut fattades med 

stöd av HSL.  

                                                        
96 SOU 2012:17, s. 55 f. och 574 ff. 
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Psykiatrilagsutredningens förslag skulle innebära att många av de gärningsmän som idag 

döms till rättspsykiatrisk vård istället skulle dömas till fängelse. De personer som var i behov 

av psykiatrisk vård skulle få sitt vårdbehov tillgodosett på anstalt eller inom den allmänna 

sjukvården. I de fall en gärningsman redan är föremål för psykiatrisk tvångsvård och döms till 

fängelse ska vården fortsätta utanför kriminalvårdsanstalt. Fängelsedomen verkställs alltså 

genom att den dömde genomgår sluten psykiatrisk tvångsvård. Om vårdbehovet förändrades 

kan verkställigheten ske inne på anstalten. För de personer som genomgår öppen psykiatrisk 

tvångsvård finns inga hinder för att straffet avtjänas på anstalt.96F

97 

 

5.3.3 Särskilda skyddsåtgärder 

En fråga som har behandlats i tidigare utredningar var hur man skulle hantera de situationer 

när en allvarligt psykiskt störd lagöverträdare begått en allvarlig brottshandling och riskerade 

att återfalla i grov brottslighet. Med nuvarande regleringen hanteras den situationen genom att 

gärningsmannen döms till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Är inte 

förutsättningarna för rättspsykiatrisk vård uppfyllda saknas det möjligheter att tillmäta 

skyddsaspekten en självständig betydelse. Undantaget är omvandling av livstidsstraff till ett 

tidsbestämt straff där återfall i brott särskilt beaktas.  

 

Ett avskaffande av rättspsykiatrisk vård som påföljd skulle innebära att skyddsbehovet 

behövde tillgodoses med andra åtgärder. Psykiatrilagsutredningen föreslog ett införande av 

särskilda skyddsåtgärder som skulle tillämpas för att förhindra att en gärningsman på nytt 

begår en allvarlig våldshandling. Verkställigheten av de särskilda skyddsåtgärderna skulle 

föregås av en bedömning av återfallsrisken i en separat process. De personer som skulle 

kunna omfattas av särskilda skyddsåtgärder kan delas in i två kategorier. Den ena kategorin 

utgörs av gärningsmän som begått en otillåten gärning men inte kunnat dömas på grund av sin 

otillräknelighet. Den andra kategorin är de gärningsmän som ska friges efter ett tidsbestämt 

straff eller undergått sluten ungdomsvård. Det skulle krävas att gärningen riktat sig mot eller 

medfört fara för någon annans liv eller hälsa, att det i straffskalan inte var föreskrivet 

lindrigare straff än sex månader samt att det fanns en påtaglig risk för återfall i brott av 

allvarligt slag som riktades mot person. För den andra kategorin av gärningsmän, som dömts 

till ett tidsbegränsat straff eller ungdomsvård, krävdes det att deras brottsliga gärningar 

begåtts som en följd av något av de fyra grundtillstånden.  
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Tillämpningen av de särskilda skyddsåtgärderna syftade till att slå fast att skyddsintresset 

upprätthölls. Dessa åtgärder fick endast tillgripas om syftet inte kunde uppnås genom verk-

ställighet av fängelsestraff, sluten ungdomsvård eller genom psykiatrisk tvångsvård.97F

98   

 

Psykiatrilagsutredningen ville ha en tydlig uppdelning mellan straffrättsligt ansvar, vårdbehov 

och skydd mot återfall av brottslighet som riktades mot människors liv eller hälsa. De 

särskilda skyddsåtgärderna skulle hantera situationer rörande riskhantering och inte utgöra en 

straffrättslig påföljd. För att markera detta skulle regleringen av de särskilda skyddsåtgärderna 

inordnas i en särskild lag utanför det straffrättsliga systemet i BrB. Åtgärderna skulle inte ses 

som en bestraffning för en otillåten gärning eller begånget brott. Istället skulle de betraktas 

som fristående åtgärder som fokuserar på hur man, i framtiden, bäst kan tillgodose skyddet 

mot återfallsbrott. Helt fristående kunde de särskilda skyddsåtgärderna aldrig bli eftersom den 

otillåtna gärningen eller brottet var en förutsättning för att en person skulle omfattas av en 

sådan åtgärd.98F

99 

 

De särskilda skyddsåtgärderna skulle genomföras i sluten och öppen form. En skyddsåtgärd 

fick inte vara mer ingripande för gärningsmannen än vad som krävdes för att förhindra att han 

skulle begå en ny våldshandling av allvarligt slag. Detta var avgörande för vilken form av 

skyddsåtgärd som skulle väljas. Beslut om särskilda skyddsåtgärder skulle fattas av allmän 

förvaltningsdomstol efter ansökan av en åklagare. Som underlag för beslutet skulle 

förvaltningsdomstolen inhämta vad den allmänna domstolen funnit utrett beträffande den 

gärning som föregått åklagarens ansökan. I beslutet skulle även anges vilken form av 

skyddsåtgärder som skulle genomföras.   

  

Skyddsåtgärder i sluten form innebar en frihetsberövande åtgärd genom att gärningsmannen 

placerades i en särskild skyddsenhet. Denna åtgärd skulle vara förbehållen de gärnings-

männen med störst risk för återfall i brott. Därför var det grundläggande att den som var 

placerad i särskild skyddsenhet fick vård och behandling för att motverka en sådan risk. 

Åtgärderna som vidtogs i den särskilda skyddsenheten syftade till att så snart det är möjligt 

placera den intagne i skyddsåtgärder i öppen form. Skillnaden mellan skyddsåtgärder i öppen 

och sluten form var graden av kontroll av den intagne. I öppen form genomgick personen vård 

och behandling utanför den särskilda skyddsenheten men var tvungen att underkasta sig vissa 
                                                        
98 SOU 2012:17, s. 599 f. och s. 612 ff. och s. 641 
99 SOU 2012:17, s. 623 f. 
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skyddsåtgärder. Det handlade bland annat om skyldighet att genomgå nödvändig behandling 

och vård, hålla kontakt med en viss person, förbud att berusningsmedel, förbud att kontakta 

viss person. Om det inte gick att upprätthålla kontrollen i öppen form kunde den intagne 

flyttas över till skyddsåtgärder i sluten form. De särskilda skyddsåtgärderna fick pågå högst 

sex månader därefter fick den myndighet som ansvarade för genomförandet, hos allmän 

förvaltningsdomstol, ansöka om att åtgärderna skulle få fortsätta. Ett beslut om fortsatt 

placering fick inte avse en längre tidsperiod än sex månader.99F

100 

 

5.4 Avslutning 

Psykansvarskommitténs utredning, som hade kommit tio år tidigare, utgjorde underlaget för 

Psykiatrilagsutredningens arbete. Även om de båda utredningarna skilde sig åt på många 

punkter delade de samma grundsyn kring problematiken rörande de psykiskt störda 

lagöverträdarna. Eftersom de båda utredningarna kom ut vid olika tidpunkter har även den 

lagstiftning som varit gällande skilt sig åt. Trots att underlaget delvis varierat kom båda 

utredningarna fram till uppfattningen att regleringen på området var i behov av 

genomgripande förändringar. Som ett led i en ny reform skulle tillräknelighet åter bli en 

förutsättning för straffrättsligt ansvar. På så sätt skulle synen och bedömningen av psykiskt 

störda lagöverträdare förändras. Genom att tillräknelighetsbedömningen skulle få betydelse 

för ansvarsfrågan, och inte som idag vid påföljdsbestämningen, skulle alla gärningsmän som 

bedöms som tillräkneliga anses ha ansvarsförmåga. Ett sådant synsätt innebär att vi inte 

straffar de personer som saknat förmåga att rätta sig efter lagen. Motsatsvis betyder det också 

att alla som kan rätta sig efter lagen behandlas lika på så sätt att de hålls fullt ansvariga för 

sina handlingar.   
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6. Analys 

 

Frågan om hur man ska behandla och rättsligt hantera psykiskt störda lagöverträdare kräver 

flera komplicerade överväganden. I flera utredningar och i doktrin har det beskrivits som en 

av de svåraste frågorna inom straffrätten.100F

101  Historiskt sett har frågan varit föremål för 

ändlösa diskussioner även om det har skett en perspektivförskjutning från antikens tankar 

kring straffets syfte och funktion.  

Trots att det är en begränsad krets personer som beröras av regleringen, krävs flera 

hänsynstaganden som sträcker sig utöver många områden. Många intressen måste beaktas och 

ibland står intressena i konflikt med varandra och kan inte förenas på ett tillfredställande sätt. 

Frågan kompliceras också av att oenigheten råder kring vilkas intressen som ska prioriteras. 

Detta märks tydligt när man studerar de olika straffrättsskolornas tankar och idéer avseende 

vilka åtgärder ett samhälle ska vidta för att bemöta brottsliga gärningar. Vilken 

straffrättsskola som haft starkast inflytande och påverkan har varierat beroende av vilka 

idéströmningar som varit dominerande i samhället.  

 

Utan att inta ett internationellt perspektiv av frågan ska det kort nämnas att lagstiftningen 

också måste ta hänsyn till, och ibland är direkt underkastade internationella konventioner och 

rekommendationer. Främst handlar det om Europakonventionen, Europarådets rekommenda-

tioner om psykiatrisk tvångsvård och FN:s principer för skydd av personer med psykisk 

störning och förbättring av psykiatrisk vård.101F

102 

 

En ytterligare aspekt av frågan berör det underlag som lagstiftarna ska fatta beslut på och 

vilka som styr över materialet. Regleringen som berör lagöverträdare med avvikelser eller 

brister i psykiskt hänseende är helt beroende av kompetens också inom andra områden än det 

rättsvetenskapliga, främst då inom psykiatri. Vid behandlingen av dessa frågor måste andra 

perspektiv belysas för att kunna skapa en tillfredställande reglering. Det berör exempelvis 

frågor om hur en tillräknelighetsbedömning bör utformas, den rättspsykiatriska 

undersökningen, frågor om vård och behandling och andra medicinska frågor som hänger 

samman med den rättsliga bedömningen. Med andra ord finns det andra aktörer än juristerna 
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som styr över det material som lagstiftarna måste ta hänsyn till men också för domstolarna när 

de ska tolka och tillämpa lagen.  

 

Det kan ibland uppkomma svårigheter när man försöker förena olika perspektiv som ska 

behandla en och samma fråga. Inom många andra rättsområden har man överlåtit till 

aktörerna och parterna att själva få disponera över materialet och utforma rätten t.ex. genom 

branschpraxis, stadgar och möjligheten att ingå bindande rättshandlingar. En sådan lösning 

vore ur ett rättssäkerhetsperspektiv omöjlig att tillämpa i brottmål. Den starka beroende 

ställningen som den straffrättsliga regleringen avseende de psykiskt störda lagöverträdarna 

har gentemot andra områden utöver det rättsvetenskapliga är kanske också mer påtaglig än 

inom den övriga straffrätten. Regleringen är starkt sammankopplad med och aktualiserar 

lagstiftning även på andra områden som berör samma grupp, i första hand den lagstiftning 

som avser frågor om vård. De lagar som berörs är främst LRU, LRV, LPT, LSPV, LSS och 

KvaL. Den rättsliga hanteringen av denna grupp av gärningsmän utmärker sig alltså främst 

genom sitt beroende och nära koppling till psykiatrin och vården. Denna beroendeställning 

blir också tydlig under själva domstolsprocessen. De sakkunnigas utlåtande får stor påverkan 

för domstolens bedömning av påföljdsvalet genom den rättspsykiatriska undersökningen. Med 

Psykiatrilagsutredningens förslag skulle detta inflytande öka på så sätt att läkarna förutom att 

utreda huruvida den tilltalade lidit av en allvarlig psykisk störning också ska fastslå om han 

varit tillräknelig vid brottstillfället.102F

103  

 

Problematiken kring hur andra aspekter än det rent straffrättsliga ska sammanföras i 

lagstiftningen samt vilket inflytande man bör tillerkänna de olika intressena är en av 

anledningarna till varför regleringen av de psykiskt störda lagöverträdarna är så komplicerad. 

Det försvåras ytterligare av att det inte finns någon samstämmig uppfattning över vilket krav 

på ansvarsförmåga man kan ställa på en person med psykiska brister eller avvikelser, vilket i 

slutändan är den avgörande frågan. I Sverige har vi sedan år 1965 rättsligt hanterat denna 

grupp av lagöverträdare genom att låta den tilltalades mentala status påverka valet av påföljd. 

Hur den svenska modellen kommer att stå sig framöver är en fråga som är högst aktuell. 
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6.1 Den svenska modellens hållbarhet 

 

Som tidigare nämnts skiljer sig, vid en internationell jämförelse, den svenska regleringen vad 

avser hanteringen av psykiskt störda lagöverträdare. Endast ett fåtal länder tillämpar samma 

system som vi i Sverige. Detta innebär inte i sig att den svenska modellen skulle vara mer 

problematisk eller rättsosäker. Det kan dock vara intressant som en observation att det system 

vi tillämpar här i Sverige utgör ett undantag från övriga världen. De allra flesta länder har 

någon form av krav på tillräknelighet för att kunna hålla en person straffrättsligt ansvarig för 

sina brottsliga handlingar.103F

104  

 

En kritisk ståndpunkt, kanske den mest centrala, mot den nuvarande regleringen är att det 

endast bör vara personer som kan ansvara för sina handlingar som ska kunna straffas. En 

förutsättning för straffansvar är alltså att gärningsmannen kan rå för sina handlingar. Det är 

detta som är innebörden av skuldprincipen. En annan straffrättslig grundsats, som 

skuldprincipen är ett utflöde från, är konformitetsprincipen och går ut på att det uteslutande är 

de personer som har förmåga eller tillfälle att anpassa sig efter lagen som kan hållas 

straffrättslig ansvarig. I vissa situationer kan gärningsmannens sinnestillstånd vara sådant att 

det väsentligen påverkat hans förmåga att förstå handlingens innebörd eller kunna kontrollera 

sitt handlande och på så sätt hans möjligheter att kunna följa lagen. Utifrån både skuld- och 

konformitetsprincipen följer att även dessa situationer bör utgöra ursäktande omständigheter 

som ska tillmätas betydelse.104F

105  

Med nuvarande reglering är det möjligt att, med stöd av 1 kap 2 § BrB, komma fram till 

slutsatsen att gärningsmannen ska vara fri från ansvar på grund av bristande uppsåt. Detta 

gäller dock bara i de situationer då gärningsmannen lidit av en tillfällig sinnesförvirring. Det 

är också oklart om det finns stöd för en sådan lagtolkning vilket måste anses vara 

otillfredsställande för rättstillämpningen. 

Ett problem som uppstår med den nuvarande regleringen är de fall när gärningsmannens 

handlingar inte borde leda till straffrättsligt ansvar men gör det ändå eftersom domstolen gjort 

bedömningen att uppsåtskravet är uppfyllt. Ett exempel som tidigare tagits upp är om en 

person begår ett våldsbrott eftersom han tror att han befinner sig i krig. Uppsåtskravet kan 

visserligen vara uppfyllt men utifrån skuld- och konformitetsprincipen skulle det vara 

orättfärdigt att utkräva ett straffrättsligt ansvar när gärningsmannens föreställningsvärld 
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skiljer sig så markant från verkligheten. Vidare kan man utifrån uppsåtsbestämmelsen i 1 kap. 

2 § BrB ifrågasätta rimligheten i vår nuvarande reglering. En person som, utan att vara 

psykiskt störd, hamnat i ett tillstånd av tillfällig sinnesförvirring kan undslippa straffansvar. 

Samtidigt utkräver vi ett straffrättsligt ansvar för de som lider av en allvarlig psykisk störning 

trots de också befinner sig i ett sinnesförvirrat tillstånd. Är det verkligen rättvist att bara den 

ena kategorin av gärningsmännen ska särbehandlas?105F

106 

 

Ett av syftena med den nuvarande lagstiftningen var enligt regeringen att öka flexibiliteten vid 

påföljdsbestämningen och på så sätt skapa ett större utrymme för proportionalitets-

bedömningar.106F

107  Frågan uppkommer då om den nuvarande lagstiftningen lett till en mer 

tillfredställande rättstillämpning?  

En förutsättning för maktutövning är att lagstiftningen och tillämpningen av lagen är 

förutsebar, d.v.s. den får inte vara godtycklig. En lagstiftning som innehåller regler som 

framstår som otydliga, komplicerade eller motstridiga kan betraktas som ett hot mot 

förutsebarhetsprincipen. Man kan ställa sig frågande till hur tydlig en reglering är som 

innehåller en presumtion mot fängelse, omständigheter som kan bryta presumtionen, ett 

absolut fängelseförbud samt ett undantag till förbudet som ska vara just ”absolut”.107F

108 Syftet 

med att den nuvarande lagstiftningen ska leda till större utrymme för proportionalitets-

bedömningar kan då få konsekvensen av en ökad risk för att rättstillämpningen blir mer 

oförutsägbar. Andra faktorer som påverkar förutsebarheten är de svårigheter som förknippas 

med hanteringen av psykiskt störda lagöverträdare. Det handlar bland annat om kvalitén på 

det psykiatriska underlaget, vilket är en stor del av domstolens beslutsunderlag. Hur bra 

underbyggt det psykiatriska underlaget är påverkar rättsgrundsatsen att lika fall ska behandlas 

lika. Sammantaget kan man säga att en flexibel påföljdsbestämning kan leda till ökad 

inkonsekvens vid rättstillämpningen om inte regleringen är klart och tydligt utformad. 

Huruvida den nuvarande regleringen uppfyller kravet på förutsebarhet är något man kan 

ifrågasätta.  

 

Att lagstiftningen kan uppfattas som otydlig kan få konsekvenser i andra sammanhang än det 

som hänger samman med proportionalitetsbedömningarna. Psykiatrilagsutredningen föreslog 

att systemet skulle reformeras och få en tydlig uppdelning mellan den straffrättsliga aspekten, 

                                                        
106 SOU 2002:3, s. 157 och s. 229 ff. 
107 Prop. 2007/08:97 s. 1. 
108 SOU 2012:17, s. 507 f. min citering. 



 48 

vårdbehovet och skyddet mot fortsatt brottslighet från gärningsmannen. På så sätt skulle 

regleringen av de psykiskt störda lagöverträdarna bli ett mer renodlat reaktionssystem.108F

109  

En otydlig reglering kan, i det här fallet, leda till att det blir svårt att hålla isär de olika 

intresseområdena ifrån varandra eller vara medveten när så sker och i så fall vad det får för 

påverkan på rättstillämpningen. Med nuvarande regleringen finns risken att vårdbehovet kan 

komma att påverka ansvarsbedömningen och då framförallt uppsåtsprövningen. Ett problem 

är att domstolen i sin bedömning kan komma fram till att uppsåtkraven är uppfyllda trots att 

det kanske är tveksamt om så är fallet. En anledning kan vara att just uppsåtsbedömningen är 

problematisk när det handlar om personer som haft en sänkt medvetandegrad eller en 

psykotisk föreställningsvärld. Uppsåtsrekvisitet kan på så sätt lättare anses vara uppfyllt för 

denna kategori av lagöverträdare, som är i behov av vård, än var det annars är beträffande de 

som begått sin gärning under inflytande av en tillfällig sinnesförvirring och inte har något 

vårdbehov. Domstolen kan utan en ordentligt genomförd uppsåtsprövning tillgodose 

vårdbehovet genom att överlämna gärningsmannen till rättspsykiatrisk vård. Ett annat 

alternativ är att, med en mer noggrann prövning av uppsåtet, fria personen och på så sätt 

riskera att ingen vård eller något annat ingripande från samhället sida kommer vidtas.109F

110 Att 

låta vårdbehovet styra uppsåtsbedömningen på det sättet att man fäller personer som, med en 

korrekt genomförd uppsåtsprövning, egentligen skulle frias är av förståeliga skäl 

problematiskt. Huruvida det finns rättsligt stöd för ett sådant förfarande är inte helt utrett.110F

111 

Uppsåtsbedömningen, såsom den har presenteras, är problematisk framförallt ur två aspekter. 

För det första måste det vara bekymmersamt att osäkerhet råder kring huruvida 

uppsåtprövningen är korrekt genomförd eller om det finns ett uttryckligt stöd för ett sådant 

förfarande. Hur väl stämmer det överens med legalitetsprincipen att personer kan hållas 

ansvariga för brott, som de egentligen kanske borde frias för, på grund av en bristfällig 

rättstillämpning? För det andra leder uppsåtsprövningen, oberoende om det finns rättsligt stöd 

eller inte, till orättvisa domslut. Uppsåtsprövningen ska behandla ansvarsfrågan och inte 

påföljdsfrågan. Att vårdbehovet, och därmed påföljden, skulle tendera domstolarna till att 

finna ett uppsåt hos gärningsmannen trots att en sådan subjektiv täckning inte föreligger 

måste ses som ett klart diskutabelt förfarande. En sådan uppsåtsprövning är svår att försvara 

om man samtidigt vill upprätthålla principerna om förutsebarhet, skuld och konformitet. Vad 

gäller skyddsbehovet kan det, på samma sätt som vårdbehovet, få betydelse för ansvars-
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bedömningen. Samhällets behov av skydd mot fortsatt allvarlig brottslighet kan leda till att 

uppsåtsprövningen tillämpas med mindre noggrannhet för att på så sätt kunna överlämna 

gärningsmannen till rättspsykiatrisk vård.  

 

Ett problem som tidigare berörts med den nuvarande reglering är att vissa påföljder, avseende 

personer som bedömts allvarligt psykiskt störda, inte står i relation till gärningens straffvärde. 

En person som begått ett grovt brott kan snabbt komma ut i samhället samtidigt som ett 

mindre allvarligt brott kan leda till långtgående frihetsinskränkningar för gärningsmannen.111F

112 

Kan man då hävda att det ökade utrymme för proportionalitetsbedömningar som regeringen 

ville uppnå genom lagändringen i 30 kap 6 § BrB verkligen fått det genomslag som man 

eftersökte.  

 

Från ett allmänpreventivt synsätt är det svårt att se vilka positiva effekter nuvarande reglering 

har på kriminaliteten. Det är knappast troligt att denna kategori av lagöverträdare, som begått 

sina gärningar t.ex. i ett tillstånd av bristande kontrollförmåga eller vanföreställningar, skulle 

avhålla sig från sina brottsliga handlingar på grund av det allmänna straffhotet. Utifrån en 

moralbildningssynpunkt kan det till och med få motsatt effekt på så sätt att det upplevs som 

orättfärdigt att straffa personer som, under uppenbart ursäktande omständigheter, borde vara 

fria från straffansvar.112F

113  

 

Det ska bara kort nämnas det som konstaterades i början, nämligen att den svenska modellen 

avviker från andra länders regleringar. Vi är det enda EU-land som inte tillämpar krav på 

tillräknelighet som brottsförutsättning. Att vår rättsordning inte överensstämmer med övriga 

länders system är något som negativt kan påverka vårt Europeiska och internationella 

samarbete i rättsliga frågor. Som ett exempel kan påpekas de svårigheter som kan uppstå i 

samband med överförande av verkställighet.113F

114      

 

Den nuvarande regleringen har en rad brister, en del ganska allvarliga. Det kan diskuteras om 

lagstiftningen tagit tillräcklig hänsyn till vissa av våra rättsgrundsatser. Framför allt bör 

framhävas den diskrepans som verkar föreligga mellan påföljdsbestämmelsen i 30 kap 6 § 

BrB och skuld- och konformitetsprincipen. Tillräknelighet är, i ett straffsystem, tillägnat att 
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klargöra när det är befogat att särbehandla vissa handlingar. I den gamla strafflagen fanns 

tillräknelighetsbestämmelsen i 5 kap 5 § och tillämpades vid ansvarsprövningen. Undantagna 

straffansvar var psykiskt störda personer och gärningar som begåtts under påverkan av en 

tillfällig sinnesförvirring. I den nuvarande regleringen återfinns tillräknelighetsläran i 29 kap 

3 § och 30 kap 6 § BrB.114F

115 Hur tillfredställande denna uppdelning och systematisering är kan 

ifrågasättas och kan i slutändan också få betydelse för rättstillämpningen. Samtidigt som 

tillräknelighetsläran flyttat över till påföljdsledet har också den grupp av lagöverträdare som 

bedömts som tillfälligt sinnesförvirrade lyfts bort från bestämmelserna. Detta har på flera sätt 

lett till en både osäker och otydlig reglering. Det beror inte bara på att det idag saknas ett 

uttryckligt lagstöd för hur vi ska hantera personer med en tillfällig sinnesförvirring. De 

omständigheter som tidigare, med stöd av en tillräknelighetsprövning, kunde leda till frihet 

från straffansvar leder idag till andra resultat, men bara delvis. Det kan beskrivas som att den 

tidigare regeln om frihet från straffansvar delats upp i två delar, där ena delen nu påverkar 

påföljdsbestämningen, d.v.s. allvarlig psykisk störning, och den andra ansvarsbedömningen, 

d.v.s. tillfällig sinnesförvirring. Med tanke på hur tillräknelighetsläran tillämpades innan 

BrB:s tillkomst framstår nuvarande rättsordning som svårbegriplig. Vidare är det 

problematiskt att det inte finns någon tillfredställande förklaring till varför uppdelningen ser 

ut som den gör. Denna otydlighet, både när det gäller tillämpning och systematisering, får 

med hänsyn till legalitets- och förutsebarhetsprincipen anses vara bekymmersam. Man bör i 

detta sammanhang också ställa sig frågande till om uppsåtet borde vara det enda som ska 

tillmätas betydelse vid en ansvarsprövning. Med nuvarande reglering kan vissa personer 

undslippa straffansvar medan andra inte gör det, trots att gärningarna begåtts under liknande 

omständigheter. Varför ska ett förvirrat sinnestillstånd som endast är kortvarigt behandlas 

annorlunda än ett som pågår under en längre tid eller är permanent? Det bör också tillägas att 

även en person som befinner sig i ett tillstånd av tillfällig sinnesförvirring mycket väl kan ha 

varit tillräckligt medveten om sina handlingar att uppsåtskravet på så sätt är uppfyllt.115F

116 Att i 

en sådan situation fria gärningsmannen från ansvar, med stöd av 1 kap 2 § BrB, gör vår 

nuvarande reglering än mer obegriplig.  

 

Man får intrycket att den nuvarande regleringen kom till i syfte att först och främst försöka 

förhindra den problematik som kunde uppstå då en gärningsman bedömdes som allvarligt 

psykiskt störd vid brottstillfället men inte vid tidpunkten för domstolsförhandlingen. Det finns 
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andra omständigheter som tyder på att vår lagstiftning inte är helt genomarbetad. I de förslag 

som fanns till ny reglering påpekades särskilt att lagstiftningen inte skulle få utgöra ett hinder 

för att man i framtiden kunde införa större och genomgripande reformer.116F

117  Utifrån de 

problem som den nuvarande reglingen brottas med kan man fråga sig om den svenska 

modellen är acceptabel eller om det är dags att tänka om. 

 

6.2 En mer enhetlig reglering 

 

Under de senaste 20 åren har tre statliga utredningar kommit fram till samma slutsats, 

nämligen att det bör införas ett krav på tillräknelighet som förutsättning för straffansvar. Om 

deras förslag skulle leda fram till en ny reglering kan man ställa sig frågan vad det skulle få 

för konsekvenser. Skulle en tillräknelighetsbestämmelse, så som den presenterats av 

utredningarna, leda till en mer enhetlig reglering än den vi har idag? 

 

Den så kallade behandlingstanken, som spelade en stor roll för hur regleringen utformades vid 

BrB:s tillkomst, har under senare år börjat ifrågasättas. Istället har fokus riktats mot själva 

gärningen och de förhållanden som rådde vid tidpunkten för brottet. Detta kan tolkas som en 

öppning för ett införande av en tillräknelighetsbestämmelse. Samtidigt är det svårt att se att 

behandlingstanken skulle spelat ut sin roll för den rättsliga bedömningen. Det har tidigare 

påpekats att den nuvarande regleringen inte har någon allmänpreventiv påverkan. I 

sammanhanget ska tilläggas att detta också borde gälla vid införandet av en tillräknelighets-

bestämmelse eftersom båda regleringarna berör ungefär samma kategori av gärningsmän. 

Däremot kan det vara intressant att diskutera det individualpreventiva perspektivet och vad 

det får för betydelse för påföljdsbedömningen. Utifrån den nuvarande regleringen skulle man 

kunna argumentera att den mest lämpliga påföljden ska avspegla vad som är bäst för 

individen och samhället. Då bör inte frågor om ansvar eller skuld förhindra en sådan påföljd 

så länge det går att visa den eftersträvande effekten uppnås. Detta kan ses som ett direkt 

avsteg från skuld- och konformitetsprincipen.117F

118  Utifrån den ideologiska grund som 

behandlingstanken bygger på kan man hävda att ett sådant avsteg vore acceptabelt. Eftersom 

gärningsmannen besitter full ansvarsförmåga så är det ointressant från ett skuldperspektiv om 

den psykiska störningen ska betraktas som ursäktande omständigheter. Istället ser man den 

psykiska störningen som ett symtom på att gärningsmannen är i behov av vård. Det mest 
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väsentliga blir då att säkerställa att gärningsmannen får den vård som är behövlig för att 

möjliggöra en tillfredställande rehabilitering.118F

119  

Detta synsätt utgör en skarp kontrast till den synen på ansvarsförmåga som företrädarna av 

tillräknelighetsläran förespråkar. Samtidigt kan man få uppfattningen av att de som ställer sig 

bakom behandlingstanken missuppfattat vad kritikerna till den nuvarande regleringen har för 

syn avseende vård och behandling. Det vore felaktigt att påstå att frågor som berör 

exempelvis psykiatrisk vård inte var av stor betydelse i diskussionerna om ett införande av en 

tillräknelighetsbestämmelse. Kritiken har istället gått ut på att behandlingstanken inte bör ha 

en självständig grund för domstolens val av påföljd. Framför allt inte om det skulle strida mot 

grundläggande principer som likabehandling, proportionalitet och förutsebarhet. 

Man skulle utifrån ett individualpreventivt synsätt, och således med stöd av behandlings-

tanken, kunna motivera varför den nuvarande regleringen bör bestå. Samtidigt är det svårt att 

inta denna hållning och på samma gång upprätthålla skuld- och konformitetsprincipen.119F

120 En 

annan fråga som kan ställas är i vilken omfattning vårdbehovet bör styra påföljdsvalet. Om 

man fullt ut låter vårdbehovet styra påföljdsvalet skulle det innebära att fängelseförbudet 

endast kan tillämpas om gärningsmannen är i behov av vård vid domstillfället. Det skulle i så 

fall åter öppna den lucka som fanns i tidigare lagstiftning då en gärningsman var allvarligt 

psykiskt störd vid brottstillfället men inte vid tidpunkten för domen och således inte kunde 

dömas till fängelse.  

 

I ett system där reaktionen mot brottsliga gärningar starkt styrs av ett individualpreventivt 

perspektiv kommer frågor om skuld och ansvar att få en underordnad betydelse. Således 

kommer rättstillämpningen rörande psykiskt störda ha som utgångspunkt i att försöka 

åstadkomma den mest ändamålsenliga behandlingsformen. Ett sådant synsätt kan också 

motiveras utifrån en medicinsk och psykiatrisk utgångspunkt. Det har från läkarhåll 

framhållits att det för behandlingsresultatets skull är av vikt att gärningsmannen fälls till 

ansvar för sina handlingar. Om gärningsmannen hålls ansvarig för de konsekvenser gärningen 

fört med sig har han också ett särskilt ansvar att förbättra sitt mentala tillstånd och på så sätt 

bättre medverka i vården.120F

121  Utifrån den filosofi behandlingstanken bygger på, och det 

resultatinriktade fokus mot gärningsmannens vård och rehabilitering, framstår läkarnas 

ståndpunkt som bärkraftig och talar till fördel för nuvarande reglering. Resonemanget kan 
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sättas i samband med det som tidigare nämnts om den intressekonflikt som verkar föreligger 

mellan den straffrättsliga aspekten och vård- och skyddsbehovet. Ska, och i så fall i vilken 

utsträckning, valet av påföljd ha någon påverkan på ansvarsbedömningen? 

 

Hitintills har tillräknelighetsläran behandlats som ett generellt begrepp. Det vore intressant att 

undersöka Psykiatrilagsutredningens specifika förslag på reformer.  

Tillräknelighetsbestämmelsen, så som den föreslagits, innehåller ett antal rekvisit, där 

inräknat de fyra grundtillstånden. Psykiatrilagsutredningen hävdade att grundtillstånden inte 

syftade till att begränsa den krets av gärningsmän som kan komma att bedömas som 

otillräkneliga utan skulle bara utgöra en indikation på vilka som kan komma att beröras.121F

122 

Det är svårt att se att uppräkningen av grundtillstånden inte skulle kunna få en begränsande 

effekt. Vad är egentligen syftet med en sådan uppräkning? Utifrån tillräknelighetsläran borde 

det väl egentligen räcka med att personen saknat förmåga att förstå gärningens innebörd eller 

anpassa sin förståelse efter en sådan insikt för att gärningen ska vara ansvarsbefriande.   

 

Ett av de mer svårbedömda begreppen är allvarlig psykisk störning eftersom det innefattar 

många olika sinnestillstånd. Risken med ett sådant flexibelt begrepp är att det kan utvidgas 

och tillämpas i andra syften än vad som egentligen är tänkt. Det skulle till exempel kunna 

användas för att möjliggöra att gärningsmannen kan bli föremål för de särskilda 

skyddsåtgärderna. Om begreppet utvidgades gällande de särskilda skyddsåtgärderna skulle det 

också kunna få konsekvenser för möjligheterna att besluta om psykiatrisk tvångsvård, där 

allvarlig psykisk störning är en förutsättning för ett sådant beslut.   

 

Om gärningsmannen bedöms som otillräknelig ska han vara fri från ansvar och därför 

behöver inte domstolen göra någon uppsåtsbedömning. Ett frikännande på grund av 

otillräknelighet skiljer sig dock jämfört med en person som frias på grund av att uppsåtskravet 

inte är uppfyllt. Skillnaden är att den som bedöms som otillräknelig kan, enligt Psykiatrilags-

utredningens förslag, komma att omfattas av särskilda skyddsåtgärder och därmed bli 

frihetsberövad. Det kan diskuteras om det är skäligt att en person som är fri från ansvar ska 

kunna utsättas för sådana rättsverkningar. Vidare är det problematiskt att det inte gjorts någon 
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uppsåtsprövning vilket kan få betydelse för bedömningen om det föreligger risk för återfall i 

brott.122F

123 

 

De särskilda skyddsåtgärderna är bekymmersamma också av andra orsaker. Man kan 

ifrågasätta varför de särskilda skyddsåtgärderna endast ska gälla personer som begått sina 

brott under påverkan av något av grundtillstånden. Psykiatrilagsutredningen medger själva att 

det saknas vetenskapligt stöd för att återfallsrisken skulle vara högre för personer med en 

allvarlig psykisk störning eller i övrigt personer som bedöms som otillräkneliga. Andra 

faktorer spelar in som i mycket högre grad påverkar risken för återfall, t.ex. ålder, kön, och 

missbruksproblem. Avseende riskbedömningarna är det också svårt att bedöma deras 

pålitlighet och träffsäkerheten varierar också beroende på vilket brott som undersöks.123F

124 Det 

kan starkt ifrågasättas varför de särskilda skyddsåtgärderna ska tillämpas på en grupp 

gärningsmän som inte bedöms som farligare, till och med i vissa fall mindre farliga, än andra 

gärningsmän. Om syftet med de särskilda skyddsåtgärderna är att skydda samhället mot 

farliga brottslingar borde i så fall denna åtgärd rikta in sig på unga drogberoende män. Hur väl 

skulle ett sådant förslag mottas? Om det inte är acceptabelt att lagstiftningen endast skulle 

omfatta denna grupp av gärningsmän, varför ska vi i så fall acceptera negativ särbehandling 

av personer med en allvarlig psykisk störning?  

Avseende de riskbedömningar som ska göras i samband med prövningen av de särskilda 

skyddsåtgärderna är det tveksamt om de krav Psykiatrilagsutredningen ställt på regleringen 

verkligen går att uppfylla. En förutsättning är att åtgärderna inte får vara mer ingripande än 

vad som krävs för att syftet med dem ska kunna tillgodoses.124F

125 Det kan då bli problematiskt 

om riskbedömningarnas tillförlitlighet kan ifrågasättas. Om underlaget för bedömningarna är 

bristfälliga samtidigt som man inte koncentrerar sig på de mest farliga återfallsförbrytarna 

finns risken att åtgärderna blir mer ingripande än vad som krävs för att tillgodose syftet. 

 

Även med ett tillräknelighetskrav som förutsättning för straffansvar uppkommer problem och 

överväganden som man måste ta ställning till. Psykiatrilagsutredningen har beskrivit 

regleringen av de psykiskt störda lagöverträdarna som ”ett av de svåraste, principiellt 

viktigaste och mest kontroversiella problem inom kriminalpolitiken”.125F

126  Med en sådan 
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utgångspunkt är det inte svårt att förstå det problematiska med att skapa en enhetlig lag-

stiftning. Psykiatrilagsutredningen var så klart inbegripna med problemen och förstod att en 

perfekt rättsordning som tillgodoser allas behov är omöjlig. Det kommer alltid att uppstå 

problem i de enskilda fallen som kan leda till krav på ytterligare förändringar även om en 

tillräknelighetsbestämmelse införs i svensk rätt. Frågan hur en enhetlig reglering bör utformas 

är av flera orsaker väldigt svår att besvara. De tre senaste statliga utredningarna som 

behandlat frågan har alla kommit fram till slutsatsen att tillräknelighetsläran bör tillämpas vid 

ansvarsprövningen. De argument som framförts för en sådan tillämpning talar, åtminstone 

från juristens perspektiv, för att en sådan rättsordning skulle kunna bli mer enhetlig. Det 

förefaller som att flera av de lagförslag som presenterats är mer konsekventa, och tar större 

hänsyn till våra rättsgrundsatser, jämfört med nuvarande reglering. Samtidigt är frågan 

invecklad eftersom det inte går att isolera juristens perspektiv på ett rättsområde som är så 

brett och komplicerat. Utifrån andra perspektiv kan man komma fram till slutsatser som 

skiljer sig från de förslag som Psykiatrilagsutredningen presenterat.  

 

6.3 Vart är vi på väg? 

 

Som det nämndes i början spänner regleringen gällande psykiskt störda lagöverträdare över 

ett stort antal områden där många intressen måste kompromissa med varandra. Detta kan av 

förklarliga skäl ge upphov till en rad problem och kanske ge en förklaring till varför 

rättsområdet är så svårt att reglera. De olika uppfattningarna om hur regleringen bör utformas 

kan härledas tillbaka till straffrättsskolorna. Den klassiska straffrättsskolan avspeglar de 

tankar och idéer som företrädarna för tillräknelighetsläran representerar medan den positiva 

straffrättsskolan har ett starkt individualpreventivt perspektiv. Med en sådan uppdelning blir 

det enklare att förstå varför en överbryggning mellan de båda synsätten är problematiskt. Med 

fokus på olika intressen blir det svårt att nå en kompromiss, om det ens är möjligt eller 

önskvärt. Vidare är det svårt att hitta ett slagkraftigt argument mot något av synsätten om det 

inte går att visa att den rättsordning som förespråkas motverkar sitt syfte på så sätt att de 

intressen som ska skyddas kan ta skada. Ett argument som tagits upp tidigare är att 

behandlingstanken skulle strida mot skuld- och konformitetsprincipen. Den positiva 

straffrättsskolan menar att alla människor är socialt ansvariga för sina handlingar oberoende 

sin förmåga eller tillfälle att följa lagen. Därför ska påföljden bestämmas efter vad som är bäst 

för individens behov av vård och samhällets möjligheter att skydda sig mot farliga 
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brottslingar.126F

127  Att argumentera mot behandlingstanken genom att påvisa att skuld- och 

konformitetsprincipen inte efterföljs kan då framstå som ganska verkningslöst. Det ska 

understrykas att det inte betyder att argumentet saknar substans, bara att effekten av att 

angripa ett sådant intresse, som hos den andra straffrättsskolan är av underordnad betydelse, 

kanske inte blir så stor.  

 

Det är felaktigt att framställa den nuvarande regleringen som ett renodlat system tillhörande 

någon av straffrättsskolorna. Från att vår rättsordning, vid BrB:s tillkomst, dominerats av 

behandlingstanken har det nu skett en förskjutning. Man kan beskriva det svenska systemet 

som ett mellanting mellan den positiva straffrättsskolan och tillräknelighetsläran. Det kanske 

är här som man kan finna anledningen till varför regleringen framstår som inkonsekvent.  

Regeringens resonemang i samband med införandet av nuvarande reglering kan visa denna 

osammanhängande hållning. Personer som enligt tillräknelighetsläran skulle vara fria från 

ansvar kan med nuvarande reglering ändå hållas ansvariga för sina handlingar eftersom 

uppsåtskravet är uppfyllt. Samtidigt avfärdade inte regeringen tanken på ett införande av 

tillräknelighetsläran utan ville istället förändra lagstiftningen med utgångspunkt från den 

dåvarande regleringen.127F

128 Det kan beskrivas som ett närmande av tillräknelighetsläran fast att 

man tog inte klivet fullt ut.  

 

Det är svårt att se fördelarna med att bara gå halvvägs mot en tillräknelighetsreglering. 

Visserligen har man åtgärdat det problemet som fanns tidigare då man inte kunde bemöta 

psykiskt störda lagöverträdare med en tillräckligt ingripande åtgärd som står i proportion till 

brottet. Samtidigt kan detta tolkas som ett ogillande av behandlingstanken. Om så är fallet kan 

man ställa sig frågan varför behandlingstanken fortfarande tillåts ha ett sådant inflytande? 

 

Den nuvarande regleringen framstår som förvirrande eftersom det är svårt att tolka vems 

intresse som lagstiftarna egentligen vill slå vakt om. Det innebär att den svenska modellen 

skulle kunna kritiseras både utifrån behandlingstanken och utifrån ett tillräknelighets-

perspektiv. För att tydliggöra denna märkliga position som den svenska regleringen har intagit 

kan man pröva att ställa 30 kap 6 § BrB mot de båda synsätten. Utifrån behandlingstankens 

idéer skulle inte bestämmelsen hålla måttet. Visserligen finns det inga hinder mot att en 

psykiskt störd person döms till ansvar, alla besitter full ansvarsförmåga. Problemet är att 
                                                        
127 SOU 2012:17, s. 532. 
128 prop. 2007/08:97, s. 48. 
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straffet ska avspegla gärningsmannens vårdbehov och möjlighet till rehabilitering. Att kunna 

döma en allvarligt psykiskt störd person till fängelse med begränsade vårdresurser måste ses 

som ett klart avsteg från behandlingstanken. Bestämmelsens tidigare utformning efter 1991 år 

reform skulle stämma bättre överens med behandlingstanken eftersom fängelseförbudet då 

förhindrade att allvarligt psykiskt störda personer dömdes till fängelse om vårdbehovet 

saknades. Att nuvarande bestämmelse inte heller står i samklang med tillräknelighetsläran 

framgår ganska klart och behöver ingen närmare redogörelse.  

 

Den svenska regleringen har, som framgått, varit influerad av både behandlingstanken och 

tillräknelighetsläran, fast i olika omgångar och då varit mer konsekvent i sin rättstillämpning. 

Nu framstår rättsläget som ganska förvirrat när man låter båda synsätten påverka regleringen. 

Man kan fråga sig om den svenska modellen är tänkt att bestå eller om vi befinner oss i ett 

tillfälligt tillstånd av osäkerhet där vi inte vet vart vi är på väg. Det kan också vara så enkelt 

att vi är på väg mot en tillräknelighetsreglering men att vi på grund av rättspolitiska orsaker 

hamnat i ett mellanläge. Den nuvarande regleringen är inte så gammal, knappt fem år, och 

rättsutvecklingen tar tid, framförallt eftersom det är så många olika intressen och aktörer som 

ska vara med och påverka.  

 

Oavsett orsaken till varför den svenska regleringen befinner sig i detta mellanläge är det nog 

dags att ta ställning och göra ett val. Antingen går man tillbaka till behandlingstanken eller så 

går man vidare och fullföljer de genomgripande reformer som presenterats vilket innebär ett 

införande av tillräknelighetsläran. Oberoende vad man har för uppfattning till straffrätts-

skolornas tankar och idéer så framgår det i alla fall ganska klart vilka intressen som de 

prioriterar. Med den nuvarande regleringen blir det tyvärr, på grund av den otydliga 

hållningen, svårt att svara på frågan vems eller vilkas intressen som ska skyddas eller ha 

företräde.  
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7. Avslutande kommentar 

 

Den svenska modellen som vi nu tillämpar har av förståeliga skäl utsatts för kritik. Ett 

införande av tillräknelighet måste från juristens perspektiv framstå som ett bättre alternativ 

med tanke på vikten av hänsynstagande till våra rättsgrundsatser. Samtidigt kan man 

ifrågasätta vissa av de lagförslag som Psykiatrilagsutredningen presenterat, framförallt 

förslaget om de särskilda skyddsåtgärderna. Det är svårt att begripa varför det endast ska vara 

personer som begått brott under påverkan av något av grundtillstånden som kan bli föremål 

för dessa åtgärder. Psykiatrilagsutredningen anklagade nuvarande lagstiftning för negativ 

särbehandling av psykiskt störda personer, då speciellt för att man gör åtskillnad på tillfällig 

sinnesförvirring och allvarlig psykisk störning. Enligt Psykiatrilagsutredningen innebar en 

sådan åtskillnad ett extra skuldbeläggande av de psykiskt störda eftersom de, till skillnad från 

personer med en tillfällig sinnesförvirring, påfördes ett straffrättsligt ansvar trots att 

gärningarna för båda grupperna föregåtts av ett liknande tillstånd. Enda skillnaden var 

tidsaspekten. Utifrån ett sådant resonemang kan man undra om inte Psykiatrilagsutredningen 

också gör sig skyldiga till ett skuldbeläggande. Varför har de bara valt ut en grupp av 

gärningsmän som ska bli föremål för de särskilda skyddsåtgärderna om de inte utgör den 

största riskgruppen för återfall av allvarlig brottslighet? Det är kanske här som man kan finna 

Psykiatrilagsutredningens svagaste punkt, möjligheten att skydda samhället från farliga 

brottslingar och samtidigt upprätthålla våra viktigaste rättsgrundsatser. Att lyfta fram 

principer om skuld, proportionalitet och likvärdighet och samtidigt skuldbelägga vissa 

gärningsmän mer än andra måste framstå bekymmersamt. Om man tillämpade 

behandlingstanken fullt ut kunde man i alla fall skydda samhället mot farliga brottslingar 

eftersom påföljden också skulle avspegla behovet av samhällsskydd. Visserligen kan 

påföljderna bli orimligt oproportionerliga men samhällsskyddet upprätthålls. Samtidigt så kan 

det vara så att grundtanken bakom de särskilda skydds-åtgärderna i sig inte är fel, det är bara 

utformningen som behöver ytterligare behandling och överväganden.  

 

Att den nuvarande regleringen skulle bestå framstår som mycket tveksamt. Vi har redan tagit 

klivet mot ett införande av tillräknelighet. Att gå tillbaka till tiden för 1991 års reform, då 

behandlingstanken var mer dominerande, är nog uteslutet med tanke på att nuvarande 

lagstiftning infördes just för att komma ifrån de problem som den gamla lagstiftningen fört 

med sig. Frågan är nog istället när vi kommer ta steget fullt ut.  
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