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 Sammanfattning 

För att kunna straffas för en kriminaliserad gärning krävs det att vederbörande kan hållas an-

svarig för den begångna handlingen. Psykiskt stördas förmåga att uppfatta vad som är rätt och 

fel är dock begränsade. Deras bristande uppfattningsförmåga gör att de har svårt att inse kon-

sekvenserna av sitt handlande. Följaktligen har denna grupp särbehandlats i lagstiftningen 

avseende bestämmandet av ansvar och påföljd. Rapporten syftar till att beskriva dessa be-

stämmelser samt studera eventuella lagförändringars inverkan. Problematiken som finns i 

nuvarande lagstiftning talar för att de straffrättsliga bestämmelserna beträffande ansvar och 

påföljd för psykiskt störda lagöverträdare inte är tillräckliga, eftersom de inte alltid står i pro-

portion till brottet. Dåvarande chefen för Justitiedepartementet gav i uppdrag till en utredning 

att se över nuvarande lagstiftning för att komma fram till vad som bör ändras. Sammanfatt-

ningsvis konstaterades i utredningen att svårigheter uppkommer då allvarlig psykisk störning 

föreligger vid gärningstillfället men inte vid domstillfället samt att vårdtiderna inte alltid står i 

proportion till brottets svårhetsgrad. Förslaget innebär i stort att möjligheten att utdöma fäng-

else till allvarligt psykiskt störda lagöverträdare skall finnas då synnerliga skäl föreligger i 

avseende på brottets straffvärde och övriga omständigheter. Kombinationen psykisk störning 

och brott är dock oerhört komplex vilket gör det svårt att skapa en heltäckande lagstiftning. 
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1  Inledning  

För att kunna straffas för en kriminaliserad gärning krävs det att vederbörande kan hållas 

ansvarig för den begångna handlingen. Gärningen måste alltså vara en följd av ett mer eller 

mindre övervägt beslut att bryta mot av samhället fastställda normer. Psykiskt stördas för-

måga att uppfatta de grundläggande normerna om vad som är rätt och fel är dock begrän-

sade. Deras bristande uppfattningsförmåga gör att de har svårt att inse konsekvenserna av 

sitt handlande. Följaktligen har denna grupp befriats från det straffrättsliga ansvaret. I vart 

fall har deras bristande perception ansetts utgöra en förmildrande omständighet i de fall 

ansvar ändå anses föreligga. 

I brottsbalken (BrB) 30:6 finns det så kallade fängelseförbudet. Förbudet innebär att den 

som begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning inte får dömas till fäng-

else. Vidare gäller enligt BrB 31:3 att domstolen får överlämna den åtalade till rättpsykiat-

risk vård om den som har begått ett brott lider av en allvarlig psykisk störning och påfölj-

den inte kan bedömas stanna vid böter. Vid beslut om överlämnande till rättspsykiatrisk 

vård beslutar domstolen om denna vård skall ges med eller utan särskild utskrivningspröv-

ning.1  

I den nuvarande straffrättsliga lagstiftningen påträffas tre problemområden. Det första pro-

blemet uppstår då den åtalade befinner sig i ett kortvarigt psykostillstånd vid brottstillfället 

men vid domstillfället anses som frisk. Den åtalade kan då vare sig dömas till fängelse eller 

till rättpsykiatrisk vård. Vidare uppstår problem vid bedömningen av uppsåtet hos en per-

son som anses vara psykiskt störd.2 Slutligen uppkommer problem för samhällsskyddet då 

personer friskförklaras allt för snabbt av olika anledningar,3 eller hålls kvar inom den rätt-

psykiatriska vården trots friskförklaring. Rättsfall visar dessutom på att bedömningarna från 

domstolarna varierar. Psykiskt störda lagöverträdare som lider av psykiska tillstånd av lik-

nande karaktär kan ändå ådömas påföljder av väsentlig skillnad.4  

                                                
1 SOU 2006:91, Vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare s. 11 
2 Rönnblom, Urban; Ansvar och påföljd för psykiskt störda lagöverträdare – problematiken med kortvariga 
psykostillstånd, uppsåt och friskförklaring. Svensk Juristtidning 2005 nr 4 s. 361-371. 
3 Nationell psykiatrisamordning; En översiktlig genomgång av dagsläget inom svensk psykiatri, S 2003:09 
Stockholm 2003 s. 15 
4 Rönnblom, Urban; s. 361-371. 
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Ovanstående problematik talar för att de befintliga svenska straffrättsliga bestämmelserna 

beträffande ansvar och påföljd för psykiskt störda lagöverträdare inte är tillräckliga. Kom-

binationen psykisk störning och brott är oerhört komplex vilket gör det svårt att skapa en 

heltäckande lagstiftning. Problematiken handlar om att göra en avvägning mellan främst 

samhällsskydd och vårdbehov, samt att i möjligaste mån befria rättsystemet från godtyck-

lighet vid lagtillämpningen.5 Det är alltså inte så konstigt att lagstiftningen runt psykiskt 

störda lagöverträdare och rättstillämpningen på området ofta blir föremål för diskussion. 

Framför allt då flera av de senaste årens mest uppmärksammade våldsbrott i Sverige har 

begåtts av personer som ansetts vara mer eller mindre psykiskt störda och där domstolarnas 

val av påföljder lett till starka reaktioner bland allmänheten. 

1.1 Bakgrund 

Psykisk störning är ett tillstånd som kännetecknas av avvikelser i upplevelser och beteen-

den. Psykiska störningar är vanliga i dagens samhälle. I Sverige visar 10-20 % av befolk-

ningen vid en given tidpunkt tecken på en psykisk störning av något slag. Det är dock en-

dast 2-3 % av befolkningen som under ett år kommer i kontakt med den psykiatriska vår-

den.6 Denna låga siffra innebär att många inte får den hjälp som de är i behov av.  

Den svenska vårdorganisationen har genom åren genomgått väsentliga förändringar. Under 

slutet av 1800-talet och början av 1900-talet infördes ett flertal institutioner för de psykiskt 

störda som år 1958 fick namnet mentalsjukhus. År 1967 övertogs driften av de tidigare stat-

liga sjukhusen av landstingen.7 I mitten av 1960-talet fanns det drygt 37 000 vårdplatser 

inom psykiatrin och år 2001 hade antalet minskat till 5 218 vårdplatser.8 Anledningen till 

det minskade antalet platser är den psykiatrireform som genomfördes 1994.9 Psykiatrire-

formens avsikt var att förbättra livssituationen för personer med psykiska funktionshinder. 

Förbättringen skulle ske genom ökad delaktighet, bättre vård och socialt stöd, för vilket 

kommunerna fick ansvar.10 Psykiatrireformen genomfördes emellertid då kommuner och 

landsting befann sig i en besparingsperiod. Bristande resurser medförde kraftiga nedskär-

                                                
5 Rönnblom, Urban; s. 361-371 
6 http://proxy.ub.umu.se:2067/jsp/search/article.jsp?i_art_id=288211&i_word=psykisk%20st%f6rning  
kl. 20.17, 23/1 2008 
7http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=288203&i_sect_id=28820300&i_word=psykiatrisk%20v%e
5rd&i_history=1 kl. 20.22, 23/1 2008 
8 http://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik/Motioner/2003-04/JuU/GR02Ju449.aspx kl. 20.41, 23/1 2008 
9http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=288203&i_sect_id=28820300&i_word=psykiatrisk%20v%e
5rd&i_history=1 kl. 20.22, 23/1 2008 
10 Nationell psykiatrisamordning; S 2003:09 s. 1-2 
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ningar samtidigt som arbetslöshet och ökat alkohol- och narkotikamissbruk försvårande 

reformens genomförande.11  

I Sverige begås årligen 1,2 miljoner brott varav omkring 300 000 klaras upp och för dessa 

lagförs 120 000 personer. Cirka 2 000 av de lagförda genomgår någon form av rättspsykiat-

risk undersökning, knappt 400 av dessa döms till rättspsykiatrisk vård.12 Idag vårdas om-

kring 1 430 personer inom rättspsykiatrin.13 Andelen personer som genomgått rättspsykiat-

risk undersökning och som anses lida av en allvarlig psykisk störning har procentuellt sett 

hållit sig relativt konstant sedan 1970, i genomsnitt handlar det om ungefär 54 procent.14  

Allt fler döms idag till rättspsykiatrisk vård, och rehabiliteringen tar allt längre tid. För 

många landsting leder det till platsbrist, vilket i sin tur leder till att psykiskt störda med 

kriminell belastning tränger undan andra patienter som behöver vård. Detta sammantaget 

med att det endast finns ca 5 000 vårdplatser ställt mot att det finns ungefär 80 000 personer 

som har en allvarlig psykisk störning leder till att många inte får den vård de behöver.15  

Det faktum att det finns så många psykiskt störda ute i samhället idag och att ämnet har 

uppmärksammats i media har gjort att den berörda lagstiftningen har aktualiserats och nya 

lagförslag är under betänkande. Variationen av grova brott begångna av psykiskt störda 

lagöverträdare är många. Medias rapportering har de senaste åren handlat om dessa till sy-

nes onödiga våldsbrott utförda av psykiskt störda personer. Dåden har lämnat människor 

frågande inför plötsligheten och brutaliteten, men kanske framför allt det slumpmässiga 

valet av offer. Är påföljderna tillräckliga? Går det vara psykiskt störd och frisk lite när det 

passar? Vi finner att det finns många oklarheter på området vilket i sin tur har väckt många 

frågor. För att försöka bringa klarhet vill vi därför göra en närmare studie. 

1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att utreda problematiken kring fastställandet av påföljder för psy-

kiskt störda lagöverträdare. Vidare syftar rapporten till att undersöka eventuella lagföränd-

ringars inverkan på domstolens val av påföljder samt dess inverkan på samhället.  

                                                
11 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=288199&i_history=2 kl. 20.18 23/1 2008 
12 http://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik/Motioner/2003-04/JuU/GR02Ju449.aspx kl. 20.41, 23/1 2008 
13 SOU 2006:91 s. 12 
14 http://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik/Motioner/2003-04/JuU/GR02Ju449.aspx kl. 20.41, 23/1 2008 
15 Ibid. 
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1.3  Frågeställningar 

För att kunna besvara ovan nämnda syfte har vi valt följande frågeställningar: 

• Vad innebär det att vara allvarligt psykiskt störd i lagens mening och hur fungerar be-

dömningen om allvarlig psykisk störning föreligger?  

• Hur ser nuvarande lagstiftning ut för avgörandet av påföljd för psykiskt störda lagöver-

trädare? Finns det brister i lagstiftningen? Vilka är bristerna i förekommande fall? 

• Vad kan den nya lagstiftningen få för konsekvenser? Kan den minska risken för god-

tycklighet vid lagtillämpningen och vad kan den komma att innebära för samhället? 

1.4  Avgränsningar 

För att inte rapporten skall svälla till ohanterliga proportioner kommer vi att inrikta oss på 

nuvarande lagstiftning avseende psykiskt störda lagöverträdare. Vi har valt att inte gå in 

närmare på historiken till lagstiftningen utan beskriva rättsläget så som det ser ut idag. Vil-

ken eller vilka påföljder som är mest lämpliga för psykiskt störda lagöverträdare kommer i 

denna rapport få ett begränsat utrymme eftersom vi anser det vara en mer medicinsk fråga. 

Vi har istället valt att lägga fokus på den juridiska aspekten kring hur domstolen gör valet 

av påföljd. De tre tidigare nämnda problemområdena inom den nuvarande lagstiftningen 

kommer inte att utredas i någon djupare mening, utan kommer att utredas på ett översiktligt 

plan för att ge en mer överblickande insikt i problematiken. Vidare har vi valt att göra en 

avgränsning till att endast studera de nya lagförslag som återfinns i ”Påföljder för psykiskt 

störda lagöverträdare, Ds 2007:5”. Vi har inte för avsikt att göra några direkta undersök-

ningar om vad en eventuell ny lagstiftning kommer att innebära i praktiken. Utan vår avsikt 

är att teoretisk undersöka vad den kan komma att ha för betydelse.  

1.5 Tillvägagångssätt 

I vår rapport kommer vi att förlita oss på studier av relevant författningstext samt dess fö-

rarbeten. Vi kommer också att beakta den praxis som har uppkommit avseende brott be-

gångna av psykiskt störda lagöverträdare. Vidare avser vi att även använda oss av andra 

statliga utredningar än förarbetena som gjorts inom området samt doktrin. 
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2  Teori 

2.1 Begreppsförklaring 

2.1.1 Allvarlig psykisk störning 

Begreppet ”allvarlig psykisk störning” infördes i samband med psykiatrireformen 1991 för 

att få en samstämmighet mellan den psykiatriska vårdlagen och de straffrättsliga påföljds-

reglerna.16 I förarbetena till 1991 års reform framförs att begreppet allvarlig psykisk stör-

ning är ämnat att ha en något snävare betydelse är begreppet psykisk sjukdom som tidigare 

användes i den allmänna tvångsvårdslagstiftningen, men en något vidare innebörd än be-

greppet sinnessjukdom, vilket användes tidigare i brottsbalken.17  

”Till allvarlig psykisk störning bör i första hand räknas tillstånd av psykotisk karaktär, såle-

des tillstånd med störd realitetsvärdering och med symptom av typen vanföreställningar, 

hallucinationer och förvirring. Till följd av en hjärnskada kan vidare en psykisk funktions-

nedsättning av allvarlig art (demens) med störd realitetsvärdering och bristande förmåga till 

orientering i tillvaron uppkomma. Till allvarlig psykisk störning bör också räknas allvarliga 

depressioner med självmordstankar. Vidare bör dit föras svårartade personlighetsstörningar 

(karaktärsstörningar), exempelvis vissa invalidiserande neuroser och personlighetsstörning-

ar med impulsgenombrott av psykoskaraktär.”18 Likaså bör till allvarlig psykisk störning 

hänföras också alkoholpsykoserna, såsom delirium tremens, alkoholhallucinos och klara 

demenstillstånd. Detsamma gäller de psykoser som kan drabba narkotikamissbrukare. I 

vissa fall kan vidare ett abstinenstillstånd vara så svårartat att det under en kortare tid måste 

betecknas som en allvarlig psykisk störning. En psykisk funktionsnedsättning, vilket beror 

på åldrande, och som tar sig uttryck i så kallad åldersdement beteende kan i vissa fall vara 

så kraftig att begreppet allvarlig psykisk störning kan tillämpas. Begreppet kan i undantags-

fall även användas för personer som fått ett betydande och varaktigt begåvningshandikapp 

till följd av en hjärnskada och för personer med barndomspsykos.19 Uppräkningen i propo-

sitionen av de tillstånd som kan utgöra en allvarlig psykisk störning är dock inte ämnad att 

                                                
16 Prop. 1990/91:58, Om psykiatrisk tvångsvård, m. m.  s. 3 
17 Prop. 1990/91:58 s. 453 
18 Prop. 1990/91:58 s. 86 
19 Ibid. 
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vara uttömmande.20 Det är upp till domstolarna att genom praxis avgör vilka tillstånd som 

kan komma att klassas som allvarlig psykisk störning. 

I propositionen framhålls vidare att bedömningen huruvida en psykisk störning är allvarlig 

eller inte måste ske både utifrån störningens art och dess gard.21 Med art menas sjukdoms-

typen och grad syftar på den psykosociala funktionsnivån och på hur svåra symtomen är.22 

Den psykiska störningen anses vara av allvarlig art så länge det finns en påtaglig risk för att 

de psykiska symtomen föreligger om nödvändiga behandlingsinsatser avbryts. I ett fåtal 

undantagsfall innebär detta att den fortlöpande medicinska bedömningen resulterar i vård 

under en längre tidsperiod.23 Vissa störningar kan vara allvarliga både utifrån störningens 

art och dess grad medan andra psykiska störningar, t.ex. schizofreni, alltid anses som all-

varliga till sin art, men behöver inte vara allvarliga till sin grad. Symtomkomplexet kan 

således ha ett tämligen lindrigt förlopp. Depressioner är inte alltid av allvarlig art, avgöran-

de för bedömningen måste istället vara betydelsen av störningens grad. I varje särskilt fall 

får en sammanvägning göras av arten av störningen och de symtom som klarlägger graden 

av störningen. Hänsyn måste även tas till variationer i tillståndet och risken för återfall. 

Domstolen har alltså att, i varje enskilt fall, göra en sammanvägning av arten av störningen 

och de symptom och yttringar i övrigt som belyser graden av störningen.24
  

2.1.2 Patologiskt rus  

Patologiskt rus är ett förvirringstillstånd, ofta försett med aggressivitet och självdestruktivi-

tet, utlöst av små mängder rusmedel, vanligen alkohol. Patologiska rus avslutas med djup 

sömn och vid uppvaknandet minnesförlust. Patologiskt rus tyder på hjärnskada. Eftersom 

patologiskt rus bedöms som en allvarlig psykisk störning, kan den som begått brott under 

inverkan av ett sådant rus inte dömas till fängelsestraff.25  

                                                
20 Bet. 1990/91:JuU34, Psykiskt störda lagöverträdare  s. 28 
21 Prop. 1990/91:58 s. 87 
22 SOSFS 2000:12, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiat-
risk vård  
23 Prop. 1990/91:58 s. 87 
24 SOSFS 2000:12   
25 http://proxy.ub.umu.se:2067/jsp/search/article.jsp?i_art_id=280796&i_word=patologiskt%20rus kl. 18.14, 
16/4 2008 
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3  Resultat 

3.1 Nuvarande lagstiftning 

Vid tillkomsten av brottsbalken så avskaffades de så kallade straffriförklaringarna, som 

fanns i de tidigare bestämmelserna. Före införandet av brottbalken skulle den som begick 

en brottslig gärning och var psykiskt störd vara fri från ansvar,26 det byggde på den så kal-

lade tillräknelighetsläran. Enligt tillräknelighetsdoktrinen krävs det att gärningsmannen 

skall vara moraliskt ansvarig, dvs. han skall kunna skilja mellan rätt och fel och förstå följ-

derna av sitt agerande.27 Tillräkneligheten kan ifrågasättas hos de psykiskt störda lagöver-

trädarna. En gärningsman som är psykiskt störd och saknar förståelse för sitt agerande och 

konsekvenserna av handlandet är därför inte enligt tillräknelighetsläran skyldig till ett 

brottsligt handlande, även om gärningen inte är tillåten.28  

Fortsättningsvis, från tillkomsten av brottsbalken, skulle de psykiskt störda lagöverträdarna 

ansvara för sina handlingar och kunna dömas precis som vilka andra lagöverträdare som 

helst.29 Avskaffandet av tillräknelighetsläran innebar att Sverige hamnade i en nästan unik 

ställning sätt till övriga världen. Av världens rättsystem är det förutom Sverige bara Grön-

land och de amerikanska delstaterna Idaho, Montana och Utah som inte har som krav att 

tillräknelighet skall finnas för straffrättsligt ansvar.30 Tillräknelighetsläran avskaffades dock 

inte helt i och med införandet av brottsbalken. Den nya brottsbalken innebar att psykiskt 

störda lagöverträdare kom att särbehandlas i påföljdshänseende istället för i ansvarsfrå-

gan.31 

3.1.1 Brottsbalken 30 kap. 6 § 

”Den som har begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning får 

inte dömas till fängelse. Om rätten i ett sådant fall finner att inte heller någon an-

nan påföljd bör ådömas, skall den tilltalade vara fri från påföljd.” 

I nuvarande lagstiftning visar sig särbehandlingen i påföljdshänseende i BrB 30:6 genom att 

det där stadgas att den som har begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk stör-

                                                
26 Berg, Berggren, Munck, Werner, Victor & Örn; Kommentar till Brottsbalken, del 3, Göteborg 1994, s. 225. 
27 SOU 1996:185, Straffansvarets gränser s. 492 
28 Sveri, Knut; Festskrift till Hans Thornstedt, Fri från påföljd, Stockholm 1983, s 679-680. 
29 Prop. 1962:10, Med förslag till brottsbalk, del C, s. 104 
30 SOU 2002:3, Psykisk störning, brott och ansvar s. 230, fotnot 4 
31 SOU 1956:55, Skyddslag s. 276 
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ning inte får dömas till fängelse, det så kallade fängelseförbudet. Förutsättningar för att 

paragrafen ska vara tillämplig är för det första att det föreligger ett brott, det krävs att de 

objektiva och subjektiva rekvisiten för det aktuella straffbudet är uppfyllda. En annan förut-

sättning är att gärningsmannen vid tidpunkten för brottet lidit av en allvarlig psykisk stör-

ning. Det räcker inte att en allvarlig psykisk störning förelegat, brottet skall också ha skett 

under påverkan av den psykiska störningen. Med det menas att den psykiska störningen 

skall ha haft betydelse för brottet, så kallat kausalsamband.32 Om den psykiska störningen 

inte hade betydelse för brottets genomförande så är fängelseförbudet (BrB 30:6) inte ti

lämpligt. När det gäller bedömningen om kausalsamband förelegat kan utgångspunkten 

vara att så är fallet om gärningsmannen var allvarligt psykiskt störd när brottet begicks.33  

I BrB 30:6 andra meningen står det att om domstolen inte finner att annan påföljd än fäng-

else skall ådömas så skall den tilltalade vara fri från påföljd. Det innebär att om domstolen 

inte finner det lämpligt att döma till böter eller villkorlig dom och det inte längre föreligger 

något vårdbehov så skall den tilltalade vara fri från påföljd. Att domstolen förklarar någon 

fri från påföljd är inte detsamma som att personen frikänns. Personen skall i domen förkla-

ras ha begått brottet eller förklaras skyldig till detta. Det innebär i sin tur att förverkande 

eller annan särskild rättsverkan kan inträda.34 

3.1.2 Brottsbalken 31 kap. 3 § 

”Lider den som har begått ett brott, för vilket påföljden inte bedöms kunna stanna 

vid böter, av en allvarlig psykisk störning, får rätten överlämna honom till rätts-

psykiatrisk vård, om det med hänsyn till hans psykiska tillstånd och personliga 

förhållanden i övrigt är påkallat att han är intagen på en sjukvårdsinrättning för 

psykiatrisk vård, som är förenad med frihetsberövande och annat tvång. 

Har brottet begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning, får rätten be-

sluta att särskild utskrivningsprövning enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiat-

risk vård skall äga rum vid vården, om det till följd av den psykiska störningen 

finns risk för att han återfaller i brottslighet, som är av allvarligt slag. 

Om det med hänsyn till den tilltalades tidigare brottslighet eller av andra särskilda 

skäl är påkallat, får rätten i samband med överlämnande till rättspsykiatrisk vård 

                                                
32 Berg et al; s. 261 
33 Prop. 1990/91:58 s. 458 
34 Berg et al; s. 265 
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döma till annan påföljd, dock inte fängelse eller överlämnande till annan särskild 

vård.” 

Enligt bestämmelsen krävs inte att brottet har begåtts under inflytande av den psykiska 

störningen, utan det är tillräckligt att ett behov av tvångsvård hos den tilltalade föreligger 

vid tidpunkten för domen.35 Paragrafens största tillämpningsområde torde dock vara de fall 

då en person begått ett brott under påverkan av allvarlig psykisk störning och inte kan dö-

mas till fängelse enligt BrB 30:6.36 

Sådana personliga förhållanden som enligt BrB 31:3 st. 1 bör vägas in utöver den tilltalades 

psykiska tillstånd är exempelvis bostadssituation, sysselsättning och eventuella missbruk.37 

Förutom de förutsättningar som nämnts ovan är det självklart att den tilltalade skall ha be-

gått brottet. Det krävs också viss medicinsk utredning. Vilket medicinskt underlag som 

krävs regleras i lag (1991:1137) om rättpsykiatrisk undersökning.38 

Enligt BrB 31:3 andra stycket kan domstolen besluta att särskild utskrivningsprövning skall 

äga rum då den tilltalade har överlämnats till rättpsykiatrisk vård. För att ett sådant beslut 

skall kunna fattas krävs det att brottet skall ha begåtts under påverkan av allvarlig psykisk 

störning, det krävs alltså ett så kallat kausalsamband. Vidare skall det till följd av den psy-

kiska störningen finnas risk att den tilltalade återfaller i brottslighet av allvarligt slag.39 Det 

krävs inte att det aktuella brottet är av allvarligt slag men återfallsrisken skall avse allvarlig 

brottslighet. Med allvarlig brottslighet avses främst brott som riktar sig mot eller innebär 

fara för annans liv, hälsa eller personlig säkerhet, exempelvis misshandel. Det kan också 

komma ifråga vid grova egendomsbrott så som grov stöld, grov skadegörelse och även nar-

kotikabrott och spioneri kan räknas till allvarlig brottslighet. Det skall dock göras en samlad 

bedömning och inte bara ses till enskilda gärningar, vilket i praktiken gör att det är svårt att 

i riskbedömningen komma fram till att det föreligger risk för allvarligare brott om personen 

inte är tilltalad för liknande brottslighet.40 

När det gäller vårdtiden så kan inte brottsmålsdomstolen utdöma en viss minsta eller längs-

ta vårdtid. Vårdtiden avgörs enligt bestämmelserna i lag (1991:1129) om rättpsykiatrisk 

                                                
35 Prop. 1990/91:58 s. 533 
36 Berg et al; s. 341 
37 Prop. 1990/91:58 s. 533 
38 Berg et al; s. 342 
39 Berg et al; s. 350 
40 Prop. 1990/91:58 s. 534 
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vård. När den som genomgår rättpsykiatrisk vård inte längre lider av en allvarlig psykisk 

störning eller då det inte längre är påkallat att han är intagen på en sjukvårdsinrättning för 

vård förenad med frihetsberövande och annat tvång skall vården genast upphöra. Det av-

görs av chefsöverläkaren där patienten vårdas och frågan ska prövas fortlöpande.41 Sådan 

vård får pågå i högst fyra månader, men kan förlängas med högst sex månader åt gången. 

Ansökan om förlängning görs hos länsrätten av chefsöverläkaren.42 När det gäller vård med 

särskild utskrivningsprövning så skall den vården upphöra då det inte längre finns risk att 

patienten till följd av den psykiska störningen återfaller i allvarlig brottslighet. Det krävs 

också att det inte med hänsyn till patientens psykiska tillstånd och personliga förhållanden i 

övrigt är påkallat att han är intagen på en sjukvårdsinrättning för psykiatrisk vård, som är 

förenad med frihetsberövande och annat tvång.43 Beslut om utskrivning fattas av länsrätten 

efter anmälan av chefsöverläkaren eller efter ansökan från patienten. Anmälan ska göras 

genast då chefsöverläkaren anser att vården kan upphöra och senast inom fyra månader från 

det att domen börjar verkställas. Därefter inom var sjätte månad från senaste beslutet.44  

Slutligen framgår det av BrB 31:3 sista stycket att domstolen i samband med överlämnande 

till rättpsykiatrisk vård kan döma till annan påföljd. Det kan till exempel vara aktuellt med 

skyddstillsyn, villkorlig dom eller böter. Som exempel på när skyddstillsyn kan vara aktu-

ellt kan nämnas att det psykiatriska vårdbehovet kan antas bli relativt kort. Det kan då vara 

motiverat att domen också innefattar skyddstillsyn.45 

3.1.3 Brottsbalken 29 kap. 3 § p. 2 

”Såsom förmildrande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet skall, vid 

sidan av vad som är föreskrivet för vissa fall, särskilt beaktas 

2. om den tilltalade till följd av psykisk störning eller sinnesrörelse eller av någon 

annan orsak haft starkt 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.” 

I BrB 29:3 andra punkten anges att det som en förmildrande omständighet vid bedömning-

en av straffvärdet, skall beaktas om den tilltalade till följd av psykisk störning eller sinnes-
                                                
41 12 § lag (1991:1129) om rättpsykiatrisk vård 
42 13 § lag (1991:1129) om rättpsykiatrisk vård 
43 16 § st. 1 lag (1991:1129) om rättpsykiatrisk vård 
44 16 § st. 2 lag (1991:1129) om rättpsykiatrisk vård 
45 Prop. 1990/91:58 s. 535-536 
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rörelse eller av någon annan orsak haft starkt nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande. 

Om det är påkallat med hänsyn till brottets straffvärde får domstolen för ett sådant tillstånd 

döma till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet. Det innebär att domstolen 

skall kunna döma till böter även om böter inte är föreskrivet för det aktuella brottet. Det 

som krävs är att störningen har varit av mer påtaglig karaktär för att bestämmelsen skall 

kunna tillämpas. Huruvida den psykiska störningen anses tillräckligt framträdande skall 

avgöras från fall till fall. Det kan också vara av värde att påpeka att regeln bara är tillämplig 

om den tilltalade utan eget vållande hamnat i situationen.46  

3.2 Utredning om allvarlig psykisk störning föreligger 

Som tidigare nämnts i denna rapport har lagstiftningen, som reglerar påföljderna för psy-

kiskt störda lagöverträdare, som utgångspunkt att den som begått den brottsliga gärningen 

under inflytande av en allvarlig psykisk störning inte skall dömas till fängelse. Föreligger 

den allvarligt psykiska störningen fortfarande vid rättegångstillfället/ rättpsykiatriska un-

dersökningen finns förutsättningen för domstolen att döma till rättpsykiatrisk vård. Om det 

finns risk för återfall i allvarlig brottslighet kan vården bestämmas som vård med särskild 

utskrivningsprövning.47 Ansvarig för den rättspsykiatriska utredningsverksamheten är 

Rättsmedicinalverket.48 

 

När en psykiskt störd person har begått en brottslig gärning är det viktigt att domstolen har 

ett tillräckligt medicinskt utredningsunderlag om den tilltalades psykiska tillstånd för att 

kunna avgöra om de särskilda straffrättsliga bestämmelserna går att tillämpa. Enligt lagen 

(1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning har domstolen möjligheten att besluta att den 

tilltalade skall genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Vilket innebär en stor sinnesun-

dersökning. Om domstolen anser att det istället räcker att den tilltalade genomgår en liten 

sinnesundersökning, en så kallad § 7-undersökning, finns denna möjlighet stadgad i 7 § 

lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.49 Domstolens beslut skall 

grunda sig på vad det bakomliggande syftet är med undersökningen och i möjligaste mån 

skall undersökningen innebära minsta möjliga intrång i den personliga integriteten för den 
                                                
46 Berg et al; s. 211-212 
47 SOU 2002:3 s. 144 
48 Socialstyrelsen; Psykiskt störda lagöverträdare- bakgrund, brott, påföljd och återfall, Linköping 2000 s. 8 
49 SOU 2000:70, Beslut om rättspsykiatrisk undersökning – problem och lösningar  s.14 och 
http://proxy.ub.umu.se:2067/jsp/search/article.jsp?i_art_id=306071&i_word=R%e4ttspsykiatrisk%20unders
%f6kning&i_h_text=1&i_rphr=R%e4ttspsykiatrisk%20unders%f6kning kl. 20.24 23/1 2008 
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som genomgår undersökningen.50 I propositionen till 1991 års lag, prop. 1990/91:58, fram-

hålls att en rättspsykiatrisk undersökning som utförs i ett brottmål ger det bästa underlaget 

för att domstolen korrekt skall kunna tillämpa de särskilda lagbestämmelser, som gäller för 

psykiskt störda lagöverträdare. Dock framhålls även att det ändå är nödvändigt att en sådan 

undersökning genomförs enbart när det är tvunget. Eftersom hänsyn till intrånget i den 

misstänktes personliga integritet och olägenheter i övrigt måste beaktas. Vidare anförs att 

det därtill finns ett rent ekonomiskt intresse att vara sparsam med resurserna för den rätts-

psykiatriska undersökningsverksamheten och att användningen av dessa undersökningar 

därför bör ske restriktivt.51 Propositionen räknar upp fall då undersökningen är befogad, 

vilka sedan infördes i 1 § i lagen om rättspsykiatrisk undersökning. Undantaget dessa fall 

bör en rättspsykiatrisk undersökning inte få utföras. När domstolen skall ta ställning till om 

det finns möjlighet att tillämpa bestämmelserna om rättspsykiatrisk vård som brottspåföljd 

samt om bestämmelsen i BrB 30:6, fängelseförbudet, kan tillämpas anförs det nödvändigt 

att det finns en pålitligt medicinskt undersökning. Eftersom det är betydelsefullt huruvida 

den tilltalade lider av en allvarlig psykisk störning och om det med hänsyn till dennes till-

stånd och förhållandena i övrigt är påkallat att han eller hon får psykiatrisk vård som är 

förenad med frihetsberövande och annat tvång. Om rättspsykiatrisk vård som är förenad 

med särskild utskrivningsprövning meddelas att det dessutom är betydande huruvida gär-

ningen begåtts under påverkan av en allvarlig störning och om det till följd av denna psy-

kiska störning finns risk för att den tilltalade återfaller i allvarlig brottslighet.52 Om syftet 

med undersökningen är att avgöra huruvida det vid bedömningen av brottets straffvärde 

föreligger till exempel förmildrande omständigheter enligt BrB 29:3 p. 2, bör domstolen 

inte få besluta om rättspsykiatrisk undersökning. Domstolen bör inte heller kunna besluta 

om en rättspsykiatrisk undersökning för att få en allmän vägledning angående påföljdsvalet. 

Istället bör ett sådant behov kunna tillgodoses genom att domstolen inhämtar ett § 7-intyg.53  

Utlåtande över rättspsykiatrisk undersökning och § 7-undersökning är ett sakkunnigutlåtan-

de som domstolen noga måste beakta innehållet i. Finner domstolen anledning till tvivel om 

utlåtandets riktighet kan domstolen inhämta ett utlåtande av Socialstyrelsens rättsliga råd. 

Socialstyrelsens utlåtande är även det att anses som ett sakkunnigutlåtande.54 Avviker Soci-

                                                
50 SOU 2000:70 s.17 
51 Prop. 1990/91:58 s. 501 
52 Prop. 1990/91:58 s. 502 
53 Prop. 1990/91:58 s. 503 
54 Berg et al; s.263 
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alstyrelsens utlåtande från den rättspsykiatriska undersökningen bör styrelsens yttrande i 

allmänhet vara att anses som mer tillförlitligt.55 Domstolen prövar dock om övervägande 

skäl talar för att det är frågan om en allvarlig psykisk störning. Domstolens möjlighet att 

frångå utredningen som gjorts, avseende den tilltalades psykiska tillstånd är dock begrän-

sad. Att oriktigförklara en diagnos utan stöd av annan läkarexpertis kan således knappast bli 

aktuellt. I vissa fall torde dock en domstol ha möjlighet att själv bedöma om brottet begåtts 

under påverkan av en allvarlig psykisk störning.56 

3.2.1 Lagen om rättspsykiatrisk undersökning 

1§ ”I brottmål får rätten besluta om rättspsykiatrisk undersökning i syfte att kunna 

bedöma 

1. om det finns medicinska förutsättningar att överlämna den misstänkte till rätts-

psykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 § brottsbalken, eller  

2. om den misstänkte har begått gärningen under påverkan av en allvarlig psykisk 

störning. 

Ändamålet med undersökningen skall anges i rättens beslut. Avser beslutet en un-

dersökning enligt första stycket punkt 1 skall av beslutet framgå om undersökning-

en skall omfatta förutsättningarna för vård med särskild utskrivningsprövning.” 

Lagens 1 § tar sikte på syftet och ändamålet med rättspsykiatrisk undersökning. Domstolen 

skall, enligt bestämmelsen, ta ställning till vilka frågor undersökningen skall besvara. Av 1 

§ st. 2 första meningen framgår att ändamålet med en rättspsykiatrisk undersökning skall 

framgå av domstolens beslut. Bestämmelsen har bedömts motiverad med hänsyn till att det 

skall framgå för läkare och övrig personal som deltar i undersökningen vilken eller vilka 

frågeställningar som domstolen önskar få besvarade. 1 § st. 2 andra meningen innebär att 

domstolen skall ange om undersökningen skall omfatta förutsättningarna för vård med sär-

skild utskrivningsprövning i de fall då beslutet avser förutsättningarna för att överlämna 

den tilltalade till rättspsykiatrisk vård.57  

 
I 2 § framhålls vidare att domstolen endast får besluta om en rättspsykiatrisk undersökning 

under vissa givna premisser. Enligt 2 § st. 1 första meningen får domstolen besluta om 

                                                
55 NJA 2004 s. 702 
56 Berg et al; s.263 
57 Grönwall, Lars & Holgersson, Leif; Psykiatrin, tvånget och lagen – en lagkommentar i historisk belysning, 
Stockholm 2006 s. 218 



Rapport nr. 500  2008-05-06 

 14 

rättspsykiatrisk undersökning endast om den tilltalade har erkänt eller det finns övertygande 

bevisning om att denne har begått gärningen.58 Med gärningen skall endast förstås gärning-

en avseende de objektiva rekvisiten.59 Domstolen skall således kunna konstatera att överty-

gande bevisning har framlagts för att den tilltalade rent faktiskt har utfört den gärning som 

meddelas i åtalet. Det krävs emellertid inte att domstolen har tagit ställning till den tillta-

landes uppsåt eller om denne handlat oaktsamt. Ansvarsfrågan har dock betydelse för pröv-

ningen av om åtalet är styrkt, samt även för gärningsrubriceringen. Detta kan vara en upp-

gift för den rättpsykiatriska undersökningen att ha synpunkter på.60 Vidare enligt 2 § st.1 

andra meningen får ett beslut om rättspsykiatrisk undersökning endast meddelas under för-

utsättning att den tilltalade är åtalad för brott, för vilket påföljden inte kan antas stanna vid 

böter.61 I propositionen meddelar departementschefen att ett bötesstraff inte kan anses mo-

tivera ett sådant ingrepp och sådan olägenhet som en rättspsykiatrisk undersökning med-

för.62 

 
I lagens 3 och 4 §§ regleras förutsättningarna för att domstolen skall få överlämna någon 

till rättspsykiatrisk vård. I 3 § regleras förutsättningarna för att få överlämna någon till 

rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning, medan den 4 § reglerar sådan vård 

utan särskild utskrivningsprövning.63 Genom 1991 års reform infördes förfarandet med sär-

skild utskrivningsprövning vilket tidigare nämnts i rapporten. Särskild utskrivningspröv-

ning innebär att utskrivning och permissioner prövas genom ett särskilt förfarande av läns-

rätten. Det är domstolen som beslutar om vården skall vara förenad med särskild utskriv-

ningsprövning.64  

 

Av 3 § framgår att domstolen inte får besluta att någon skall överlämnas till rättspsykiatrisk 

vård med särskild utskrivningsprövning utan att en rättspsykiatrisk undersökning har gjorts 

i målet. Undersökningen behövs dock inte om den tilltalade redan genomgår sådan vård och 

domstolen redan har inhämtat ett utlåtande enligt 1 § från den chefsöverläkare som är an-

                                                
58 2 § lag (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning 
59 Prop. 1990/91:58 s. 503 
60 Prop. 1990/91:58 s. 502. Se även SOU 2000: 70 s.34 och SOU 2002:3 s. 150 
61 2 § lag (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning 
62 Prop. 1990/91:58 s. 505 
63 3 och 4 §§ lag (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning 
64 Nationell psykiatrisamordning; Utveckling av vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare, Rapport 
2006:2 s. 30 
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svarig för vården.65 För att domstolen skall kunna döma till rättspsykiatrisk vård med sär-

skild utskrivningsprövning krävs en utredning om huruvida den tilltalade har begått gär-

ningen under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Därutöver krävs det även en be-

dömning om det föreligger en återfallsrisk i allvarlig brottslighet till följd av den tilltalades 

störning. Det krävs däremot inte att brottet, som åtalet avser, i sig är av allvarligt slag, och 

inte heller att den tilltalade befaras återfalla i samma slags brottslighet.66  
 

Enligt bestämmelsen i 4 § är förutsättningen för att domstolen skall få överlämna någon till 

rättspsykiatrisk vård utan särskild utskrivningsprövning att det i målet har gjorts en rätts-

psykiatrisk undersökning eller har inhämtats ett så kallat § 7-intyg som omfattar de medi-

cinska förutsättningarna för att döma till en sådan påföljd. Om den misstänkte vårdas enligt 

lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk 

vård behöver domstolen endast inhämta utlåtande om de medicinska förutsättningarna från 

den chefsöverläkare som är ansvarig för vården.67  

3.2.2 Utförandet av undersökningen 

En rättspsykiatrisk undersökning kan utföras vid hälso- och sjukvårds inrättningar men 

även vid särskilda undersökningsenheter.68 Det rättspsykiatriska förfarande skall genomfö-

ras med största möjliga skyndsamhet vilket innebär att undersökningsarbetet skall påbörjas 

så snart det överhuvudtaget är praktiskt möjligt. Maxtiden för undersökningen är fyra veck-

or, om den misstänkte är häktad, och annars sex veckor från det att beslutet från domstolen 

inkommer till undersökningsenheten. Undersökningen skall vidare anpassas efter domsto-

lens syfte med undersökningen och övriga omständigheter i det enskilda fallet.69 Avsikten 

med denna bestämmelse är att fastslå att en rättspsykiatrisk undersökning inte skall vara 

mer ingående eller avse andra frågor än som behövs för att tillgodose domstolens behov av 

information för en eventuell dom.70 I undersökningsarbetet deltar läkare (rättspsykiatriker), 

psykologer och kuratorer samt vårdpersonal.71 De personer som sitter häktade vid tidpunk-

ten för den rättspsykiatriska undersökningen överförs, under den tiden då undersökningen 

genomförs, till den rättspsykiatriska avdelningen. När den rättspsykiatriska undersökningen 

                                                
65 3 § lag (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning 
66 Nationell psykiatrisamordning; Rapport 2006:2 s. 30 
67 4 § lag (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning 
68 5 § lag (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning 
69 6 § lag (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning 
70 Prop 1990/91:58 s. 501 
71 SOU 2002:3 s. 150 
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har avslutats skall den misstänkte, om han är i behov av psykisk tvångsvård eller annan 

vård som inte kan tillgodoses på häktet, överföras till sådan vård. Om vårdbehov inte före-

ligger skall han åter överföras till häktet.72 Rättspsykiatrisk undersökning av den som inte 

är häktad skall äga rum på tid och plats som bestäms av den läkare som skall utföra under-

sökningen. En sådan undersökning skall bedrivas, så vitt det är möjligt, så att den misstänk-

te inte hindras i sitt arbete eller utsätts för annan olägenhet.73  

 

Om den misstänkte, som är på fri fot, underlåter sig att inställas till en rättspsykiatrisk un-

dersökning eller om det finns något annat skäl att anta att han inte frivilligt kommer att 

medverka till undersökningen får domstolen besluta att han skall tas in på undersöknings-

enheten. I besluten skall bestämmas en längsta tid, max två veckor, för kvarhållandet. Om 

undersökningen inte kan avslutas inom denna tid får domstolen besluta om förlängning i 

högst två veckor.74 På begäran av den läkare som skall utföra undersökningen skall polis-

myndigheten lämna biträde för att inställa den misstänkte till undersökningen.75  

 
Enligt 12 § har domstolen möjlighet att inhämta yttrande av socialnämndens rättsliga råd 

över medicinsk utredning som baseras på rättspsykiatrisk undersökning alternativt § 7-

undersökning. Om det behövs skall socialstyrelsen komplettera sådan medicinsk utredning 

vilket de får uppdra till viss läkare att utföra.76  

3.2.3 § 7- undersökning 

Enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål m.m. får domstolen 

förordna en läkare att avge läkarintyg om en misstänkt när det finns skäl till det. Att det 

finns skäl till en sådan undersökning kan framkomma på olika sätt. Endera kan åklagaren 

eller den tilltalade själv genom sitt försvar begära en läkarundersökning. Annars kan dom-

stolen efter sina iakttagelser vid domstolsförhandlingen besluta om en sådan undersökning. 

Slutligen kan behovet av en läkarundersökning framgå av brottets karaktär eller personalia i 

tidigare mål.77 Det primära syftet med en dylik undersökning är att bedöma om det finns 

anledning att företa en rättspsykiatrisk undersökning.78 Om allmänt åtal inte har väckts, får 

                                                
72 8 § lag (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning 
73 9 § lag (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning 
74 10 § lag (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning 
75 13 § lag (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning 
76 12 § lag (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning 
77 SOU 2002:3 s. 149 
78 SOU 2000:70 s.15 
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beslut om § 7-undersökning meddelas endast under förutsättning att den misstänkte har 

erkänt gärningen eller det annars finns sannolika skäl för misstanken att han har begått brot-

tet.79 Endast en läkare som är behörig att avge utlåtande över en rättspsykiatrisk undersök-

ning får förordnas att avge ett sådant § 7-intyg. En misstänkt som inte är häktad är skyldig 

att inställa sig för läkarundersökning på tid och plats som läkaren bestämmer. Om inte den 

misstänkte inställer sig får polismyndigheten lämna handräckning för att han eller hon skall 

komma till undersökningen. Om domstolen särskilt anger det i förordnandet, skall intyget 

omfatta de medicinska förutsättningarna för att överlämna den misstänkte till rättspsykiat-

risk vård utan särskild utskrivningsprövning.80 Varje år genomförs cirka 1900 läkarunder-

sökningar för att utfärda § 7-intyg.81 Denna undersökning görs som ett enkelt läkarbesök 

hos en av rättsmedicinalverkets utsedda psykiatriker eller rättpsykiatriker.82  

3.3 Problemet med nuvarande lagstiftning 

Problemet med nuvarande lagstiftning är att det i vissa fall anses otillfredsställande att den 

som varit allvarligt psykiskt störd vid brottet inte kan dömas till en påföljd som är lämplig i 

förhållande till brottets svårighetsgrad. Detta kan gälla i situationer dels när den allvarliga 

psykiska störningen inte längre föreligger vid domstillfället, dels när påföljden visserligen 

bestäms till rättspsykiatrisk vård men med hänsyn till vårdtidens längd inte kan anses vara 

en tillräckligt ingripande påföljd.83 

Problemet är en naturlig följd av fängelseförbudet. Fängelseförbudets räckvidd har flera 

gånger avgjorts i Högsta domstolen, vissa av de undantag från fängelseförbudet som sålun-

da gäller enligt rättspraxis kan inte utläsas av lagstiftningen eller dess förarbeten. Problemet 

ligger i att fängelseförbudet är knutet till närvaron av en allvarlig psykisk störning vid gär-

ningstillfället och att om störningen inte är allvarlig så är fängelse inte uteslutet. Det gör att 

personer med störningar som i liten utsträckning skiljer sig från varandra kan dömas till 

väldigt olikartade påföljder. Fängelseförbudet sätter en gräns för påföljdsvalet som grundas 

enbart på medicinska kriterier. Domstolen har vid sådana fall som ligger på gränsen mellan 

allvarlig och icke allvarlig psykisk störning inte någon möjlighet att vid påföljdsvalet väga 

in om det föreligger starka skäl att döma till fängelse med hänsyn till brottet. Det gör att det 

                                                
79 SOU 2002:3 s. 149 
80 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. 
81 SOU 2002:3 s. 149 
82 Socialstyrelsen; s. 9 
83 Ds 2007:5, Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare s. 98 
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inte minst för brottsoffret, eller dess anhöriga, kan framstå som stötande om gärningsman-

nen kort tid efter allvarlig våldsbrottslighet kan vistas fritt ute i samhället.84 

Nedan följer tre problem med den nuvarande lagstiftningen. 

3.3.1 Allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället men inte vid domstillfället 

För att bedöma i vilken omfattning det förekommer att en tilltalad bedömts ha varit allvar-

ligt psykiskt störd vid gärningstillfället men inte vid domstillfället är det lämpligt att ha 

utgångspunkt i de genomförda rättspsykiatriska undersökningarna. Det ger ingen fullstän-

dig bild men det är tillräckligt för en ungefärlig uppskattning.85 

Under åren 2000 till 2005 utfördes totalt 3 763 rättspsykiatriska undersökningar eller i ge-

nomsnitt 627 årligen. Av dessa utmynnade 81, eller 2,2 procent av samtliga rättspsykiatris-

ka undersökningar, i bedömningen att den tilltalade var allvarligt psykiskt störd vid gär-

ningstillfället men inte vid domstillfället. Det framgår inte hur många som bedömdes vara 

allvarligt psykiskt störda vid gärningstillfället, men detta antal kan uppskattas till i genom-

snitt 400 stycken per år. Av dessa bedömdes alltså ca 3,4 procent inte längre vara allvarligt 

psykiskt störda vid undersökningstillfället.86  

Sammanfattningsvis går det att konstatera att det rör sig om ett relativt lågt antal fall årligen 

där den rättspsykiatriska utredningen visat på att den misstänkte varit allvarligt psykiskt 

störd vid gärningen men inte vid domstillfället. Dessutom har påföljd dömts ut i den abso-

luta merparten av fallen och de grövsta brotten har ofta lett till fängelse eller rättspsykiat-

risk vård.87 

3.3.2 Korta vårdtider 

För att kunna bedöma om längden på den rättpsykiatriska vården är passande i förhållande 

till brottslighetens svårighetgrad krävs en genomgång av varje enskilt fall. Det har inte varit 

möjligt. Den undersökning som socialstyrelsen genomförde under åren 1995-1999 (Social-

styrelsens rapport Rättspsykiatrisk vård, utvärdering – omvärdering, 2002) visar dock att 

den genomsnittliga vårdtiden var ca 4,5 år. Problemet är när vårdtiderna är så korta att det 

inte finns någon rimlig proportion mellan vårdtiden och brottets svårighet. Det går inte att 

                                                
84 Ds 2007:5 s. 98-101 
85 Ds 2007:5 s. 101 
86 Ds 2007:5 s. 101-102 
87 Ds 2007:5 s. 102 
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utläsa ur Socialstyrelsens undersökning om så är fallet men den visar att vårdtiden i vissa 

fall varit så kort som några månader. Eftersom vårdbehovet och vårdtiden inte är relaterat 

till brottets svårighet kan det inte uteslutas att även den som dömts för ett mycket allvarligt 

brott i praktiken kommer att genomgå endast en kortvarig behandling.88  

3.3.3 Långa vårdtider 

Eftersom vårdtidens längd inte påverkas av brottets svårighetsgrad innebär det att vårdti-

derna kan bli mycket långa även för relativt lindrig brottslighet. Precis som med korta vård-

tider är det en situation där påföljden inte står i proportion till brottets svårighet. Det finns 

exempel på så långa vårdtider som 21,9 år för misshandelsbrott, där maximistraffet är fäng-

else i två år.89 

3.4 Rättspraxis 

3.4.1 NJA 1995 s. 48 

Den tilltalade, Flink, stod åtalad för mord och försök till mord misstänkt för att ha skjutit 

sju personer till döds, allvarligt skadat en person och försökt skjuta ytterligare två, men 

missat. Flink påstår sig haft minnesförlust för tiden för händelserna och tidigare samma 

dag. En minnesförlust som han inte drabbats av förut. Han ansågs ha befunnit sig i ett till-

stånd av psykotisk karaktär när han uppsåtligen berövade dessa människor livet. Det psyko-

tiska tillståndet, som utlösts av alkoholkonsumtion, upphörde dock omedelbart efter det att 

gärningarna hade begåtts och vid domstillfället ansågs han inte vara ”allvarligt psykiskt 

störd”. Någon möjlighet att döma till rättspsykiatrisk vård enligt BrB 31:3 förelåg följaktli-

gen inte. 

 

Enligt den rättspsykiatriska bedömningen led Flink vid undersökningstillfället inte av en 

allvarlig psykisk störning. Han ansågs inte heller han begått gärningarna under påverkan av 

en sådan allvarlig störning. Den ansvarige läkaren meddelade att anpassningsstörning med 

emotionella störningsmoment likväl som beteendemässiga samt alkoholberusning, ospeci-

fik personlighetsstörning med drag av paranoia och narcissism var tillämpligt på Flink. 

 

                                                
88 Ds 2007:5 s. 102-104 
89 Ds 2007:5 s. 104 
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Den psykologiska utredningen visade att Flink var välbegåvad och att någon farhåga hjärn-

skada inte framkom. Vissa tecken på omogenhet och psykisk skörhet kunde dock ses. Hans 

psykiska fungerande motsvarade en ospecifik personlighetsstörning med vissa sensitivt 

misstänksamma och narcissistiska drag. Det fanns inget som tydde på att hans psykiska 

tillstånd skulle vara kännetecknat av psykotiskt störd verklighetsuppfattning varken vid 

undersökningen eller vid gärningstillfället. Socialstyrelsens rättsliga råd anförde däremot att 

det fanns medicinska förutsättningar för att överlämna Flink till rättspsykiatrisk vård. Han 

bedömdes således lida av en allvarlig psykisk störning och det bedömdes, med hänsyn till 

hans psykiska tillstånd, påkallat att han var intagen på sjukvårdsinrättning för psykiatrisk 

tvångsvård. Det ansågs även påkallat att förena detta beslut med särskild utskrivningspröv-

ning, då det fanns risk för återfall i allvarlig brottslighet till följd av störningen. En av lä-

karna ansåg att alkoholberusningen haft stor betydelse för Flinks tillstånd vid gärningstill-

fället. Han menade att gärningarna utförts under ett rusutlöst psykotiskt tillstånd, så kallat 

patologiskt rus. En annan läkare, som Socialstyrelsen tog avstånd från helt, menade att ut-

redningen inte gav stöd för patologiskt rus utan kunde sträcka sig så långt som till ”avvi-

kande alkoholreaktion”. 

 

Frågan uppstod om fängelseförbudet i BrB 30:6 var tillämpligt i det aktuella fallet. Högsta 

domstolen menade att fängelseförbudet, så som det kom att ta sig uttryck i Brottsbalken, i 

princip inte var avsett för tillfälliga och snabbt övergående abnormtillstånd av den sort den 

tilltalade befann sig i.  

 

Bedömningen komplicerades av 1991 års reformer som syftat till att skapa principiell över-

ensstämmelse mellan kriterierna för psykiatrisk tvångsvård, överlämnande till rättspsykiat-

risk vård och fängelseförbudets tillämpning. Högsta domstolen anmärkte att Flink sannolikt 

hade kunnat bli föremål för psykiatrisk tvångsvård om fråga väckts vid tidpunkten för gär-

ningstillfället. Eftersom Flink antagligen hade kunnat tvångsomhändertas med stöd av be-

stämmelserna i lagen (1991:1128) om psykisk tvångsvård på grund av den allvarliga psy-

kiska störning han led av. Högsta domstolen ansåg vidare att Flink därför rimligen också 

borde komma ifråga för fängelseförbudet, trots att detta alltså inte var avsett för tillfälliga 

och snabbt övergående abnormtillstånd.  
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Högsta domstolen menade trots det att någon fullständig parallellitet mellan brottsbalkens 

bestämmelser och lagen om psykisk tvångsvård inte kunde upprätthållas. Om fängelseför-

budet generellt skulle anses omfatta även tillfälliga psykosartade tillstånd utlösta av alko-

hol- och narkotikaberusning, skulle en ingripande förändring av den tidigare gällande ord-

ningen ha utförts. Vilket inte närmare berörts i förarbetena till lagstiftningen och som där-

med inte rimligen kan ha varit avsedd. Eftersom ett rusutlöst tillstånd av psykotisk karaktär 

som i Flinks fall kan avklinga snabbt, skulle konsekvensen bli att varken fängelse eller 

rättspsykiatrisk vård kan utdömas ens vid synnerligen allvarlig brottslighet.  

Högsta domstolen bedömde följaktligen att Flink inte hade begått de åtalade gärningarna 

under inflytande av en allvarlig psykisk störning i den mening som avses i BrB 30:6. Flink 

ansågs visserligen ha haft starkt nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande på grund av 

det psykosartade tillståndet. Med hänsyn till den synnerligen allvarliga brottslighet som 

Flink hade gjort sig skyldig till kunde ändå inte påföljden bestämmas till något annat än 

livstidsfängelse, trots bestämmelserna i BrB 29 :3 st. 1 p. 2. Av domen framgick vidare att 

Flink vid två tidigare tillfällen reagerat onormalt på alkoholintag. Högsta domstolen berör-

de dock inte närmare i sina domskäl frågan om Flinks tillstånd vid gärningstillfället kunde 

anses vara självförvållat. 

3.4.2 NJA 2001 s. 899 

Den tilltalade, K.N, hade gjort sig skyldig till bl.a. grov misshandel, grov våldtäkt samt 

olaga tvång mot en rad olika personer under ett förlopp av några timmars tid. Gärningarna 

begicks, i likhet med NJA 1995 s. 48, under påverkan av ett psykoliknande tillstånd som 

utlöstes av alkoholintag. Vilket framgick av den rättspsykiatriska undersökningen som 

gjordes i målet. Även Socialstyrelsens rättsliga råd anslöt sig till denna bedömning. Enligt 

undersökningen bedömdes vidare den tilltalade inte längre som allvarligt psykiskt störd vid 

undersökningstillfället och därmed saknades det möjlighet att döma till rättspsykiatrisk vård 

enligt BrB 31:3.  

 

Om de principer som högsta domstolen fastslog i NJA 1995 s. 48 hade följt skulle följaktli-

gen K.N. ha dömts till fängelse. Samtliga tre instanser fann dock att fängelseförbudet trots 

allt var tillämpligt. Hovrätten menade i sina domskäl att Högsta domstolens resonemang i 

NJA 1995 s. 48 inte kunde tillämpas i det aktuella fallet eftersom Flink vid ett par tidigare 

tillfällen fått indikationer på sin alkoholintolerans, medan K.N. däremot aldrig tidigare hade 
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reagerat på det sätt han gjorde vid gärningstillfället. Tillståndet kunde därmed inte anses 

som självförvållat och fängelseförbudet var därför tillämpligt.  

Högsta domstolen refererade i sin dom till NJA 1968 s. 471 där den tilltalade hade råkat in i 

ett alkoholutlöst, psykotiskt tillstånd. Här hade dock den tilltalade, till skillnad från Flink, 

ingen anledning att räkna med sin starkt avvikande reaktion på alkoholen och kunde därför 

inte dömas till fängelse enligt de då gällande bestämmelserna i BrB 33:2 (nuvarande be-

stämmelser i BrB 31:3). Mot bakgrund av det nämnda fallet kunde inte K.N. i detta fall 

ådömas ett fängelsestraff och påföljden bestämdes därför till skyddstillsyn med föreskrift 

om psykiatrisk behandling. Om gärningsmannen däremot av erfarenhet borde ha räknat 

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

allvarlig psykisk störning skulle inga hinder föreligger mot att döma honom till fängelse. 

Vilket överensstämmer med NJA 1995:48. 

3.4.3 RH 2001:38 

RH 2001:38 har likheter med båda de ovan refererade fallen. I detta fall prövades frågan 

om ett tillfälligt förvirringstillstånd utlöst av alkoholberusning, skulle medföra att fängelse-

förbudet var tillämpligt.  

 

En tidigare ostraffad man, K.J., var åtalad för försök till dråp. Gärningarna riktades mot två 

polismän som hade ingripit för att hindra K.J. från att begå självmord genom att kasta sig ut 

från en byggnadsställning på femte våningsplanet. Den tilltalade hade vid tillfället utdelat 

ett flertal sparkar mot den ena polismannens huvud i avsikt att komma loss och i avsikt att 

sparka ner polismannen från byggnadsställningen. Den tilltalade hade vidare försökt dra 

bort och knuffa ner även den andra polismannen från byggnadsställningen.  

 

Enligt den § 7- undersökning som gjordes i målet ansågs K.J. ha begått gärningen under 

påverkan av ett kortvarigt psykotiskt tillstånd utlöst av rus, så kallat patologiskt rus, jäm-

ställt med en allvarlig psykisk störning. Vid undersökningstillfället ansågs han dock inte 

lida av någon sådan psykisk störning, därmed saknades förutsättningar för att överlämna 

honom till rättspsykiatrisk vård enligt BrB 31:3. Socialstyrelsens rättsliga råd instämde se-

nare i denna bedömning. I hovrätten hördes sedan en överläkare på en psykiatrisk klinik. 

Hon uppgav att när den tilltalade inkom så var han onekligen berusad, mycket upphetsad 

och upprörd samt orolig och gav dålig kontakt. Den tilltalade uppgav att han hade minnes-
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lucka för "24 timmar" och förnekade dödstankar och dödsplaner. Hans tillstånd uppfattades 

på kvällen vid brottstillfället som rusutlöst psykotiskt tillstånd, så kallat patologiskt rus. 

Han hade vid undersökningen 2,62 promille alkohol i blodet. 

 

Både tingsrätt och hovrätten gick således på bedömningarna i de rättsmedicinska utlåtande-

na i frågan. Det ansågs vidare styrkt att han handlat uppsåtligen och att han försökt beröva 

polismännen livet. K.J. fälldes således för försök till dråp i Svea hovrätt, vilket även tings-

rätten gjort.  

 

Problem uppstod sedan om vilken påföljd som skulle ådömas. Den tilltalade var inte allvar-

ligt psykiskt störd vid domstillfället och därmed kunde han inte dömas till rättspsykiatrisk 

vård. När detta rättsfall skulle avgöras var NJA 1995 s.48 vägledande. Ett tillfälligt förvir-

ringstillstånd skulle inte leda till att fängelseförbudet var tillämpbart och detta oavsett om 

det var självförvållat eller inte. Både tingsrätten och hovrätten konstaterade dock att BrB 

30:6 innebar ett förbud mot att döma den som begått ett brott under påverkan av en allvarlig 

psykisk störning till fängelse. Eftersom det saknades skäl att döma till såväl villkorlig dom 

som skyddstillsyn gick den tilltalade fri från påföljd. 

3.4.4 NJA 2004 s. 702  

Frågan i det här fallet var om det förelåg tillräcklig utredning för att kunna bedöma om en 

tilltalad skulle anses lida av allvarlig psykisk störning. Den tilltalade, M.M., stod åtalad för 

mordet på utrikesminister Anna Lindh. I tingsrätten dömdes M.M. för mord till fängelse på 

livstid efter att den rättspsykiatriska undersökningen konstaterat att gärningen inte begåtts 

under påverkan av en allvarlig psykisk störning och att han vid domstillfället inte heller 

kunde anses lida av en sådan störning. Enligt den rättspsykiatriska bedömningen led M.M. 

av en borderlinepersonlighetsstörning med narcissistiska och paranoida drag och dessutom 

av en antisocial personlighetsstörning med uttalade psykopatiska drag samt missbruk av 

bensodiazepiner, vilket inte uppfyller kriterierna för allvarlig psykisk störning. I hovrätten 

inhämtades yttrande från Socialstyrelsens rättsliga råd beträffande den rättspsykiatriska 

undersökningen. Rådet ansåg att den tilltalade begått gärningen under påverkan av en all-

varlig psykisk störning och att han fortfarande led av denna psykiska störning. Hovrätten 

följde Socialstyrelsens linje och ändrade tingsrättens dom och överlämnade istället den till-

talade till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.  
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Efter domen i hovrätten överfördes M.M. till en psykiatrisk klinik eftersom han hade klagat 

över psykotiska symptom. Med anledning av detta genomfördes en ny undersökning på 

kliniken, där det konstaterades att M.M. visserligen led av en psykisk störning men som 

inte kunde sägas vara en allvarlig psykisk störning. Undersökningen kunde inte påvisa att 

den tilltalade verkligen upplevde de hallucinationer han uppgav sig vara drabbad av. Den 

undersökande läkaren ansåg att den tilltalade snarare hade överdrivit sina symptom för att 

därigenom kunna få rättspsykiatrisk vård. Något som i och för sig skulle ligga i linje med 

de psykopatiska dragen som uppvisats.  

 

De psykotiska symtom M.M. påstod sig lida av skulle alltså vara ett resultat av hans mani-

pulativa karaktär. Högsta domstolen framhöll att läkaren på den psykiatriska kliniken hade 

haft M.M. under observation under en betydligt längre tid än vad socialstyrelsens rättsliga 

råd hade haft. Högsta domstolen ansåg, mot bakgrund av detta, att det rättsliga rådets utlå-

tande var mindre relevant i jämförelse med det senaste utlåtande, som lämnats av den psy-

kiatriska kliniken. Dessutom menade Högsta domstolen att det senare utlåtandet överens-

stämde med det yttrande från den ursprungliga rättspsykiatriska undersökningen. Vid en 

samlad bedömning menade Högsta domstolen att det därmed inte fanns tillräckligt stöd för 

att den psykiska störningen vid brottstillfället eller vid domstillfället var av psykotisk ka-

raktär. Det ansågs dock utrett att den tilltalade led av en personlighetsstörning, men inte att 

denna var av sådan svårighetsgrad att den skulle utgöra en allvarlig psykisk störning. Vis-

serligen hade M.M. med hänsyn till sin psykiska störning, haft nedsatt förmåga att kontrol-

lera sitt handlande, men omständigheterna gav inte skäl för att straffnedsättning enligt BrB 

29:3 p. 2. Påföljden bestämdes därför till fängelse på livstid. 

3.5 Nytt lagförslag 

Expeditions- och rättschefen vid Justitiedepartementet Anders Perklev fick i uppdrag av 

dåvarande chefen för Justitiedepartementet att se över nuvarande lagstiftning, för att kom-

ma fram till vad som bör ändras och sedan lämna ett förslag till Regeringen.90 Uppdraget 

omfattade översyn av lagstiftningen kring ingripanden mot psykiskt störda lagöverträdare 

dels när gärningsmannen led av en allvarlig psykisk störning vid brottet men inte vid 

domstillfället, dels när gärningsmannan döms till rättpsykiatrisk vård men ingripandet inte 

                                                
90 Ds 2007:5 förord 



Rapport nr. 500  2008-05-06 

 25 

står i proportion till brottets svårighet. De förändringar som föreslås skall innebära att psy-

kiskt störda personer som begår brott möts av en tillräckligt ingripande åtgärd. Det gäller 

framförallt om brottsligheten är allvarlig.91 

Perklevs uppgift var således att utarbeta ett förslag till ny lagstiftning som skulle täcka upp 

de brister som finns i den nuvarande lagstiftningen. I enlighet med uppdraget skulle änd-

ringarna i första hand göras genom mindre förändringar av dagens system.92 

Uppdraget resulterade i en promemoria ”Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare”. Ned-

an kommer vi att presentera de ändringar som Perklev föreslår och tankarna bakom dessa. 

3.5.1 Bör allvarligt psykiskt störda lagöverträdare kunna dömas till fängelse? 

Perklev diskuterar och funderar på bakgrunden till det så kallade fängelseförbudet i BrB 

30:6. Han konstaterar att fängelseförbudet till viss del fungerar som ersättning för den tidi-

gare nämnda tillräknelighetsläran. Utöver det så är motiven att allvarligt psykiskt störda 

lagöverträdare skall kunna erbjudas bättre vård än vad som kan erbjudas vid ett fängelse-

straff. Perklev kommer fram till att det bör finnas en möjlighet, vilket framgår av lagförsla-

get, att döma till fängelse även om brottet begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk 

störning. Det skall dock inte omfatta de mest psykiskt störda gärningsmännen.93 Perklevs 

förslag till ny utformning av BrB 30:6 ser ut som följer: 

”Om någon begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning skall 

följande gälla i fråga om valet av påföljd.  

1. Rätten skall i första hand välja en påföljd som tillgodoser den tilltalades behov 

av vård. 

2. Fängelse får ådömas endast om det med hänsyn till brottets straffvärde och öv-

riga omständigheter finns synnerliga skäl för det. 

3. Om den tilltalade till följd av den psykiska störningen saknat förmåga att inse 

gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt, får inte 

någon annan påföljd väljas än överlämnande till särskild vård enligt 31 kap. eller 

32 kap. 1 § brottsbalken. Detta gäller dock inte om den tilltalade i anslutning till 

                                                
91 Ds 2007:5 s. 32-33 
92 Ds 2007:5 s. 33 
93 Ds 2007:5 s. 208-110, 114 
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gärningen själv har vållat sin bristande förmåga genom rus eller på något annat 

liknande sätt. 

4. Finner rätten med tillämpning av 1–3 att någon påföljd inte bör dömas ut, skall 

den tilltalade vara fri från påföljd.” 

Utgångspunkten skall vara att annan påföljd än fängelse skall väljas men det skall finnas en 

möjlighet att frångå den huvudregeln. Bakgrunden till det är vikten av att den som lider av 

en allvarlig psykisk störning får den vård som behövs. För att fängelse skall kunna väljas 

som påföljd så skall det enligt förslaget krävas att det med hänsyn till brottets straffvärde 

och omständigheterna i övrigt finns synnerliga skäl till det. Det är främst då det är frågan 

om allvarlig brottslighet som den nuvarande lagstiftningen kan ge ett icke önskvärt resultat. 

Bedömningen som Perklev gjort är således att fängelse för allvarligt psykiskt störda främst 

skall komma i fråga i situationer då straffvärdet är högt. Förslaget innefattar ingen uppräk-

ning av vilka brott som kan bli aktuella, inte heller någon gräns vad gäller straffvärdet an-

ges. Som riktmärke nämns dock att fängelse inte bör vara aktuellt som påföljd om straff-

värdet understiger fyra års fängelse.94 

3.5.2 Annat att beakta vi bedömandet av omständigheterna 

Att straffvärdet är högt är inte tillräckligt för att fängelse skall väljas som påföljd. Behovet 

av vård skall beaktas före de skäl som talar för fängelse, det innebär att ett omfattande 

vårdbehov talar emot att fängelse väljs som påföljd. Framför allt om vårdbehovet inte be-

döms kunna tillgodoses vid ett fängelsestraff. Vid bedömandet av omständigheterna kring 

brottet skall också graden av psykisk störning beaktas, i desto högre grad som den psykiska 

störningen påverkat gärningsmannen i sitt handlande ju starkare är skälen att välja en annan 

påföljd än fängelse. När det gäller att avgöra sambandet mellan den psykiska störningen 

och gärningen bör vikt kunna läggas vid motivet bakom gärningen. Om det finns ändamåls-

enliga motiv bakom gärningen, så som till exempel ekonomisk vinning så talar det för ett 

svagare samband mellan den psykiska störningen och gärningen än om gärningen framstår 

som helt irrationell. Även tidigare brottslighet bör ingå i bedömning. Har den tilltalade gjort 

sig skyldig till liknande brottslighet utan påverkan av psykisk störning, talar detta för ett 
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svagare samband med den psykiska störningen än om gärningen utgör en engångsföreteel-

se.95 

I rättspraxis har ett hastigt övergående tillstånd som varit att anse som en allvarlig psykisk 

störning omfattats av fängelseförbudet även om tillståndet orsakats av frivillig alkoholförtä-

ring. Det har dock varit skillnad på de fall där gärningsmannen haft anledning att räkna med 

att alkoholförtäringen skulle leda till det psykotiska tillståndet (NJA 1995 s. 48) och där så 

inte varit fallet (NJA 2001 s. 889). NJA 1995 s. 48 utgör ett exempel på när tillämpningen 

av BrB 30:6 bör vara mer flexibel för domstolen. Att gärningsmannen i anslutning till gär-

ningen själv vållat sitt tillstånd genom berusning eller på annat sätt bör därför vara ett ex-

empel på fall där det, oberoende av brottets straffvärde, kan föreligga skäl att bestämma 

påföljden till fängelse.96 

Sammanfattningsvis bör alltså enligt ”Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare, Ds 

2007:5 s 129-130” följande omständigheter anses tala för att det föreligger synnerliga skäl 

att döma till fängelse: 

• Straffvärdet är mycket högt. 

• Vårdbehovet är ringa eller obefintligt. 

• Sambandet mellan gärningen och den psykiska störningen är mindre framträdande. 

• Fråga är om återfall i allvarlig brottslighet. 

• Gärningsmannen har i samband med gärningen själv vållat sitt tillstånd genom berusning 

eller på annat liknande sätt. 

På motsvarande sätt bör följande omständigheter anses tala emot att påföljden bestäms till 

fängelse. 

• Vårdbehovet är omfattande. 

• Vårdbehovet kan inte tillgodoses inom ramen för verkställighet av ett fängelsestraff. 

                                                
95 Ds 2007:5 s. 127 
96 Ds 2007:5 s. 128 
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• Det finns ett tydligt samband mellan den psykiska störningen och den brottsliga gärning-

en. 

• Brottet framstår som en engångsföreteelse som är föranledd av de särskilda omständig-

heter som förelåg vid gärningstillfället. 

• En icke frihetsberövande påföljd bedöms tillräcklig i den mån skäl för överlämnande till 

rättspsykiatrisk vård inte föreligger. 

Ovanstående punkter är ingen komplett redovisning av förhållanden som kan vara betydel-

sefulla i valet mellan fängelse eller andra påföljder. Det avgörande beslutet om synnerliga 

skäl föreligger ska grundas på en helhetsbedömning av det som förekommer i målet.97 

3.5.3 Undantag för de mest psykiskt störda 

Som vi nämnt tidigare är Perklevs förslag att de mest psykiskt störda även i den nya lag-

stiftningen skall omfattas av fängelseförbudet. De handlar om de personer som vid gär-

ningstillfället till följd av den allvarliga psykiska störningen kan anses ha saknat förmåga 

att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt. I dessa 

fall skall fängelse inte få dömas ut och inte heller böter, villkorlig dom eller skyddstillsyn 

skall vara tillgängliga som påföljder för den gruppen av psykiskt störda lagöverträdare. Den 

påföljd som är aktuell för den gruppen är överlämnande till särskild vård enligt BrB 31:3. 

Det här skall dock inte gälla om gärningsmannen själv genom berusning eller på liknande 

sätt själv vållat tillståndet.98 

3.5.4 Straffvärdebedömningen 

Fängelseförbudet i den nuvarande lagstiftningen gör att någon straffmätning inte behöver 

ske. Genom förslaget att ändra i BrB 30:6 och det så kallade fängelseförbudet så skapas en 

möjlighet att döma till fängelse även om brottet begåtts under påverkan av en allvarlig psy-

kisk störning. Det gör att reglerna om straffmätning i BrB 29 kap. blir relevanta för en ny 

grupp tilltalade. De skäl som ligger bakom fängelseförbudet och som tidigare nämnts talar 

för att den psykiska störningen skall vara en förmildrande omständighet vid bedömandet av 

straffvärdet. Det finns förvisso redan en bestämmelse i BrB 29:3 andra punkten som säger 

att psykisk störning kan beaktas som en förmildrande omständighet. Perklev har i sin utred-
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ning kommit fram till att den inte är tillräcklig om de föreslagna förändringarna införs i 

BrB 30:6. Därför föreslås en ny punkt som framför allt tar sikte på de allvarligt psykiskt 

störda lagöverträdarna.99 

”Såsom förmildrande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet skall, vid 

sidan av vad som är föreskrivet för vissa fall, särskilt beaktas 

6. om den tilltalade till följd av en allvarlig psykisk störning haft starkt nedsatt 

förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan 

insikt. 

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

straff än som är föreskrivet för brottet.” 

3.5.5 Ompröva beslut om rättpsykiatrisk vård 

Ett förslag som Perklev även lämnar är att en dom på överlämnande till rättpsykiatrisk vård 

i vissa fall skall kunna omprövas såvitt avser påföljden, om de visar sig att vårdbehovet inte 

motsvarar de utlåtanden och antagande som domstolen hade att ta ställning till vid på-

följdsbestämningen.100 Förslaget avser en ny paragraf, BrB 38:2b som föreslås få den ut-

formning som följer: 

”Har domstol med stöd av 31 kap. 3 § överlämnat någon till rättspsykiatrisk vård, 

får efter ansökan av åklagare den rätt som först dömt i målet undanröja förordnan-

det om överlämnande till vård och döma till annan påföljd för brottet, om det i 

samband med att vården inleds framkommer att den dömdes vårdbehov är väsent-

ligt mindre än vad som kan anses framgå av den utredning som legat till grund för 

domen, och det är uppenbart att förutsättningar att döma till fängelse enligt 30 kap. 

6 § 2 föreligger. 

Undanröjs ett förordnande om överlämnande till vård enligt första stycket och dö-

mer rätten till fängelse eller sluten ungdomsvård, skall den tid under vilken den ti-

digare påföljden verkställts anses som verkställighet av den nya påföljden. Rätten 

skall i beslutet ange den redan verkställda tiden.” 

Det kan i undantagsfall visa sig i samband med vårdens inledande att den bedömning som 

gjorts vid den rättpsykiatriska utredningen är felaktig eller missvisande. Det kan leda till att 

redan efter kort tid blir aktuellt med utskrivning. Förslaget går ut på att, i det fall där det 
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står klart att domstolen skulle ha valt fängelse som påföljd om de känt till att vårdbehovet 

var så ringa som det visat sig vara, på talan av åklagare ge domstolen möjlighet att undan-

röja en dom på rättpsykiatrisk vård och döma till annan påföljd. Denna möjlighet begränsas 

till att omfatta vårdens inledningsskeende.101 

3.5.6 Rättspsykiatrisk undersökning 

Enligt det nya lagförslaget skall som tidigare sagts fängelseförbudet fortfarande gälla för de 

mest psykiskt störda gärningsmännen. För att domstolen skall kunna bedöma gärningsman-

nens psykiska tillstånd krävs ett tillräckligt rättspsykiatriskt underlag. Därför föreslås att om 

domstolen inhämtar en rättspsykiatrisk undersökning med syfte att kunna bedöma om gär-

ningen begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning får domstolen förordna att 

undersökningen också skall inkludera den misstänktes förmåga att inse gärningens innebörd 

eller anpassa sitt handlande därefter. Det får även avse om gärningsmannen själv vållat till-

ståndet genom berusning eller på annat liknande sätt. De här förslagen innebär att det görs 

några tillägg i 1 § i lagen (1991:1137) om rättpsykiatrisk undersökning, paragrafen får efter 

tilläggen följande utformning:102 

”I brottmål får rätten besluta om rättspsykiatrisk undersökning i syfte att kunna 

bedöma 

1. om det finns medicinska förutsättningar att överlämna den misstänkte till rätts-

psykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 § brottsbalken, eller 

2. om den misstänkte har begått gärningen under påverkan av en allvarlig psykisk 

störning och i så fall störningens betydelse för frågan om ansvar för brott. Ända-

målet med undersökningen skall anges i rättens beslut. Avser beslutet en under-

sökning enligt första stycket punkt 1 skall av beslutet framgå om undersökningen 

skall omfatta förutsättningarna för vård med särskild utskrivningsprövning. Avser 

beslutet en undersökning enligt första stycket punkt 2 får rätten förordna att under-

sökningen skall omfatta även frågan om den misstänkte.” 
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4  Diskussion och slutsatser 

Uppdraget som Anders Perklev fick av dåvarande chefen för justitiedepartementet innebar 

att han skulle se över nuvarande lagstiftning för att komma fram till vad som bör ändras och 

sedan lämna ett förslag till Regeringen. Ändringarna skulle i första hand göras genom 

mindre förändringar av dagens system. Förändringarna som Perklev föreslår är i enlighet 

med uppdraget, då de föreslagna ändringarna innebär ett relativt litet ingrepp i nuvarande 

lagtext. Förslaget innebär i stort att möjligheten att utdöma fängelse till allvarligt psykiskt 

störda lagöverträdare skall finnas då synnerliga skäl föreligger i avseende på brottets straff-

värde och övriga omständigheter. Vilket i och för sig medför fler alternativ i valet av på-

följd. En till synes liten ändring i lagtexten kan därmed komma att innebära betydande möj-

ligheter för domstolarna. Vad dessa möjligheter kommer att betyda i praktiken är svårt att 

förutse. Vi tror att godtyckligheten vid lagtillämpningen, som existerar i dagsläget, till stor 

del kan upphöra då förslaget tydliggör vad som ska gälla vid till exempel självförvållat rus. 

Dagens problematik som uppstår då den åtalade varken kan dömas till fängelse eller rätt-

psykiatrisk vård anser vi delvis kan försvinna då förslaget öppnar upp möjligheten att döma 

även allvarligt psykiskt störda lagöverträdare till fängelse. Vi tror dock att det även efter 

eventuell lagändring kommer att finnas situationer som vållar problem. Utgångspunkten, i 

det nya lagförslaget, skall vara att annan påföljd än fängelse skall väljas men möjligheten 

skall finnas att frångå den huvudregeln, främst i de situationer där straffvärdet är högt. Ett 

omfattande vårdbehov talar dock emot fängelse även i dessa fall. Den psykiska störningens 

påverkan på gärningsmannens handlande kan även den tala emot fängelse beroende på i 

vilken grad den psykiska störningen påverkat gärningen. Beror den allvarliga psykiska 

störningen på ett självförvållat rus skall alltid fängelse vara ett alternativ oberoende av 

straffvärdet och den psykiska störningens allvarlighetsgrad. Under förutsättning att det nya 

lagförslaget efterlevs på det sätt som är ämnat så finner vi det vara ett bra förslag. Dock tror 

vi att problem kan uppstå vid allvarlig brottslighet då domstolen kan komma att fästa för 

lite vikt vid vårdbehovet och därmed i för stor utsträckning döma till fängelse. Problematik 

kan också uppstå vid bedömningen om den psykiska störningen är en följd av ett självför-

vållat rus eller ej. Det nya lagförslaget berör inte problematiken nämnvärt. Problemet ligger 

inte i att bedöma huruvida alkoholintaget är självförvållat eller inte, utan det svåra i be-

dömningen är att avgöra självförvållandet till den psykiska störningen som beror på alko-

holintaget. Har personen inte haft anledning att anta att alkoholförtäringen skulle leda till en 
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allvarlig psykisk störning anser vi, i enlighet med gällande rättspraxis, att störningen inte är 

självförvållad. Vidare anser vi att avgörandet kan komma att påverkas av den tilltalades 

levnadssätt. Lever en person ett socialt liv med folk omkring sig så finns det personer som 

kan uttala sig huruvida person tidigare haft en avvikande alkoholreaktion eller ej. Lever 

personen däremot ensam saknas denna möjlighet vilket göra att domstolen har ett sämre 

beslutsunderlag. Vi anser vidare att det är konstigt att denna problematik inte diskuterats i 

”Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare, Ds 2007:5”.  

De mest psykiskt störda skall även i den nya lagstiftningen omfattas av fängelseförbudet. 

De handlar om de personer som kan anses ha saknat förmåga att inse gärningens innebörd 

eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt. Som tidigare nämnts skall detta inte 

gälla om den psykiska störningen är självförvållad genom rus. Bedömningen huruvida en 

psykiskt störd lagöverträdare har haft uppsåt till gärningen anser vi även fortsättningsvis 

kommer vara ett problem. En person som lider av en psykisk störning brister i sin uppfatt-

ningsförmåga vilket gör det svårt för denna att inse konsekvenserna av sitt handlande vilket 

försvårar uppsåtsbedömningen. Enda sättet, enligt oss, att undgå problemet skulle vara att 

återinföra den så kallade tillräknelighetsläran. Dock anser vi att en sådan återinföring inte 

bör äga rum.  

Problematiken med korta vårdtider som inte står i proportion till brottets svårighetsgrad 

försöker Perklev lösa genom att i sitt förslag föreslå en ny paragraf med en möjlighet att 

ompröva ett beslut om rättpsykiatrisk vård. Vilket innebär att om det vid vårdens inledande 

visar sig att den bedömning som gjorts vid den rättpsykiatriska utredningen är missvisande 

eller felaktig kan domstolen, under förutsättning att fängelse skulle ha valts om vårdbeho-

vet varit känt, undanröja domen och välja en annan påföljd. Ovanstående förslag anser vi 

kommer att innebära att allmänheten ser en tydligare reaktion från rättssamhället, vilket inte 

minst torde innebära upprättelse för brottsoffret eller dess anhöriga. Vi anser vidare att det 

är bra att förslaget är begränsat till att omfatta vårdens inledande. Annars skulle risken kun-

na finnas att de som dömts till rättpsykiatrisk vård inte vill bli bedömda som friska, då de i 

sådana fall skulle kunna komma att riskera ett fängelsestraff. I förslaget har inte inlednings-

skeendet tidsbestämts vilket enligt vår uppfattning kan leda till problem då domstolarna kan 

få en för stor tolkningsmöjlighet. Vi anser därför att inledningsskeendet borde ha bestämts i 

form av ett tidsintervall. Förmodligen kommer dock begreppet inledningsskeende utarbetas 

genom praxis efter en viss tid. 
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Som vi tidigare nämnt finns det också fall som visar på långa vårdtider för de som dömts 

till rättspsykiatrisk vård. De är också en situation då påföljden inte står i proportion till brot-

tets svårighetsgrad. Perklev menar på att då utformningen av uppdraget inte i första hand 

syftar till att ta ställning till denna problematik har det inte funnits någon anledning att göra 

någon närmare undersökning av detta problem. Denna problematik menar vi är minst lika 

viktig som problematiken med korta vårdtider, inte minst sätt till dem som blir dömda, där-

för anser vi att även detta problem måste utredas vidare. Vården är till för de dömda och 

därför behöver den ibland pågå under längre tid än vad ett fängelsestraff skulle ha gjort. Ett 

alternativ till lösning på problemet tror vi skulle kunna vara att vården efter en tid kan 

övergå i en mindre ingripande vårdform, beroende på inställningen hos den dömda. Vi av-

ser att ovanstående i sådana fall främst skulle gälla vid lindrigare brottslighet, frågan behö-

ver dock utredas vidare.  

Då det gäller utlåtandena från de rättpsykiatriska undersökningarna och § 7-utredningarna 

är det, som tidigare nämnts, domstolen som slutligen avgör om en allvarlig psykisk störning 

föreligger. Allvarlig psykisk störning är ett juridiskt begrepp, ingen medicinsk term. Att 

domstolen som saknar medicinsk kompetens skall avgöra denna fråga kan diskuteras. Det 

krävs dock annan läkarexpertis för att domstolen skall kunna göra avsteg från utlåtanden 

som gjorts. Vid olika bedömningar från läkare kan domstolen välja vilken bedömning de i 

sin dom ska gå på, vilket enligt oss kan anses lite godtyckligt. NJA 1995 s. 48 är ett bra 

exempel på då domstolen haft olika utlåtanden att välja mellan och där de valde att inte gå 

efter Socialstyrelsens utlåtande trots att det ska anses väga tyngst. Problematiken som vi nu 

belyst kan vara en anledning till de variationer i domar som blivit följden i tidigare nämnda 

rättsfall. Vi finner det märkligt att de olika läkarbedömningarna kan ha en stor variation i 

avseende på om allvarlig psykisk störning föreligger, vilket var fallet i NJA 2004 s. 702. 

Men då vi i vår avgränsning inte valt att ta med medicinska frågor är detta något vi inte 

närmare granskat.  

Den problematik som tidigare tagits upp i diskussionen avspeglar sig i de tidigare nämnda 

NJA-fallen.  

I NJA 1995 s. 48 fann högsta domstolen att tillfälliga rusutlösta tillstånd av psykotisk ka-

raktär inte är att anse som en allvarlig psykisk störning vid tillämpningen av BrB 30:6. 

Högsta domstolen förde en diskussion kring att Flink kunde dömas till fängelse enligt äldre 
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rätt. Vi finner det anmärkningsvärt att det i Högsta domstolens resonemang framgår att 

Flink skulle kunna bli föremål för psykiatrisk tvångsvård, vilket innebär att en allvarlig 

psykisk störning skulle ha förelegat, men att fängelseförbudet ändå inte ansågs tillämpligt. 

Vilket vi anser strida mot bestämmelserna eftersom den som ej kan anses ansvarig för sina 

handlingar inte skall straffas. Domstolen tolkade i detta fall lagen på ett nytt sätt, i detta fall 

skulle det nya lagförslaget innebära att domen skulle ha fått en legal grund att stå på. Rätts-

fallet skulle kunna förstås om Högsta domstolen ansett att den allvarliga psykiska störning-

en var självförvållad, men detta uttalar de sig inte om.  

I senare rättfall har dock Högsta domstolen tagit fasta på huruvida den psykiska störningen 

varit självförvållad eller ej. Detta resonemang utgjorde utgångspunkten i domen för NJA 

2001 s. 899. Likaså var detta utgångspunkten i RH 2001:38, men eftersom rättsfallet inte 

gick till Högsta domstolen kan inte allt för stora slutsatser dras av domen. Vi finner det lik-

väl intressant att se vilken vikt domstolarna lade på att utreda om den tilltalade hade haft 

möjlighet att förutse sin reaktion på alkoholkonsumtionen. Utifrån dessa två fall drar vi 

slutsatsen att gällande rätt anser det korrekt att straffa en person då denne känt till sin möj-

liga aggressiva reaktion på alkohol och valet av påföljd har till stor del visat sig bero på 

detta. 

Lagstiftningen, som den ser ut i dagsläget, rörande psykiskt störda lagöverträdare är i behov 

av att omarbetas. Problematiken som påträffas i bestämmelserna beträffande ansvar och 

påföljder för denna grupp talar för att de straffrättsliga bestämmelserna inte är tillräckliga. 

Att det enligt rättspraxis uppkommit nya tolkningar av bestämmelserna talar även det för att 

lagstiftningen bör revideras. Det nya lagförslaget är mer tydligt formulerat och kan därmed 

komma att ta bort en del av problematiken. Men som tidigare sagts så är kombinationen 

psykisk störning och brott oerhört komplex vilket gör det svårt att skapa en heltäckande 

lagstiftning. 
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