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1 Inledning 
 

 

”nulla poena sine culpa” 1 

 

 

1.1 Kriminalisering, moral och straffrättsligt ansvar 
Då A kör bil drabbas han av en hjärnblödning. På grund av hjärnblödningen tappar A 

kontrollen över bilen och mejar ner fotgängaren B som omedelbart avlider. A har i någon 

mån orsakat B:s död. Bör A därmed dömas för något brott? Vållande till annans död, dråp 

eller kanske rentav mord? De allra flesta skulle nog komma till slutsatsen att A inte bör 

straffas för det inträffade: han kunde ju inte rå för det.  

Människan har sedan urminnes tider funderat över vad som skiljer oss från djuren. Om 

vi väljer att bortse från de uppenbara biologiska skillnaderna är den enskilt viktigaste egen-

heten hos människan en förmåga att handla osjälviskt, en förmåga till empati.2 Människans 

empatiska förmåga har bland annat medfört att vi har utvecklat något som vi kallar för 

moral. Utifrån vår sociala kontext uppfattas vissa typer av beteende som rätt eller fel bero-

ende av hur de påverkar oss, och våra medmänniskor.  

Varje enskild människa har inte samma uppfattning som varje annan om vad som är 

moraliskt riktigt. Människor har även olika förhållningssätt till moralen. Vissa är benägna 

att följa den medan andra inte är det. Eftersom människor av olika anledningar inte alltid 

väljer att agera i enlighet med vad som är moraliskt riktigt, har vi som samhälle beslutat att 

vissa grundläggande moraliska regler måste omsättas i rättsliga regler genom kriminalise-

ring.  Överträdelser av dessa grundläggande moraliska regler medför bestraffning.  

Att ett visst beteende är kriminaliserat innebär inte att det behöver vara otillåtet i alla 

tänkbara situationer. Vi tillämpar inte ett strikt ansvar, utan beteendet kan vara tillåtet i en 

viss kontext. Redan för över 2300 år sedan anförde Aristoteles att endast den som är mora-

liskt ansvarig kan klandras för sitt handlande. Den som inte kan styra över sina handlingar 

eller inte är i stånd att välja mellan rätt och fel bär ingen moralisk skuld och bör därför inte 

                                                 
1 Inget straff utan skuld. 
2 En viss förmåga till empati och moral finns även hos vissa djur, exempelvis vissa människoapor. Dock inte i samma 
utvecklade form.   
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straffas. Det finns olika faktorer som kan medföra att en persons förmåga till kontroll över 

och insikt i sina handlingar är hämmad. Många rättsordningar innehåller, till skillnad från 

den svenska, ett krav på ansvarsförmåga – eller tillräknelighet – för straffrättsligt ansvarsut-

krävande. Ett krav på tillräknelighet avser att ansvarsbefria sådana individer som saknat 

förmåga att till fullo förstå vad de gjort eller saknat förmåga att kontrollera sitt handlande. 

Dessa anses inte vara moraliskt ansvariga, och inte heller straffrättligt ansvariga, för sitt 

handlande. 

Så varför anser vi att A inte bör straffas för B:s död? Jo, för att han inte bär någon 

moralisk skuld för det som inträffat.  

 

1.2 Syfte och ändamål 
Straffrättens yttersta fråga är att avgöra när någon rätteligen kan klandras för sitt hand-

lande.3 Syftet med denna uppsats är att utreda hur det svenska straffrättssystemet – med 

avsaknad av tillräknelighetskrav – behandlar lagöverträdare med bristande kontrollförmåga 

över eller insikt i sitt handlande. I vilken utsträckning tar den svenska straffrätten hänsyn 

till att gärningsmannen inte bär någon moralisk skuld för en inträffad händelse?  

Varför har Sverige inget tillräknelighetskrav? medför bristande kontrollförmåga eller 

insikt ansvarsfrihet under någon annan straffrättslig regel? För att besvara frågan om 

Sverige bör införa ett tillräknelighetskrav måste vi först utreda hur lagöverträdare med en 

nedsatt förmåga att efterkomma lagens krav hanteras enligt de befintliga straffrättsliga 

reglerna. Uppsåtsbedömningens krav på medvetenhet är centralt. Kan den som saknat 

förmåga till insikt i eller kontroll över sitt handlande anses ha agerat medvetet? 

Nedsättningar i förmåga att efterkomma lagens krav kan bero på att gärningsmannen 

varit drabbad av en psykisk avvikelse. Av denna anledning är det av intresse för denna upp-

sats att analysera förhållandet mellan rättspsykiatrin och juridiken. Vilken påverkan har 

rättspsykiatrin på utfallet i domstolsprocesser? Hur handskas juristerna med den informa-

tion som förmedlas från rättspsykiatrin, samt vilka problem föreligger i förhållandet mellan 

psykiatrin och juridiken? Samtliga dessa frågor behandlas i denna framställning.  

 

                                                 
3 Lernestedt, Tillräknelighet som krav för straffansvar – några förhoppningar och farhågor, s 126. 
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1.3 Metod, material och avgränsning 
Uppsatsen är utarbetad med rättsdogmatisk metod. Där förekommer även vissa rättspoli-

tiska inslag, huvudsakligen i det avslutande kapitlet. Inslag av rättsfilosofi förekommer i 

redogörelsen för den ideologiska grunden för klander som en förutsättning för ansvar. 

Rättsläget utreds utifrån de traditionella rättskällorna, varvid tyngdpunkten läggs på rätts-

praxis. Uppsatsen innehåller även tvärvetenskapliga inslag, i form av rättspsykiatriska 

utlåtanden som används för att beskriva förhållandet mellan juridiken och psykiatrin.  

Uppsatsen är avgränsad till att behandla ansvarsfrågor relaterade till bristande insikt och 

kontrollförmåga. Av denna anledning berörs övriga frågor relaterade till ett återfört tillräk-

nelighetskrav – frågor om utformande av påföljder, verkställighet, samhällsskyddsåtgärder 

etc. – endast ytligt.  

 

1.4 Terminologi 
Begreppen psykisk avvikelse och psykisk sjukdom användas utan närmare precision och 

avser i princip samma sak. Begreppet psykisk avvikelse är något vidare än psykisk sjukdom 

och kan exempelvis innefatta starka religiösa övertygelser som vi i regel inte skulle beskriva 

som sjukdom. Eftersom det väsentliga för denna framställning är hur det psykiska 

tillståndet påverkar kontrollförmågan eller insiktsförmågan, och inte huruvida tillståndet 

ska klassificeras som en sjukdom eller ej, använder jag företrädesvis termen psykisk 

avvikelse.   

Termen psykisk störning ger enligt min mening upphov till onödig stigmatisering och 

används därför inte i framställningen. För att undvika att behöva upprepa ”han eller hon” 

återkommande, och eftersom män utgör majoriteten av gärningsmännen, kommer gär-

ningsmannen i framställningen att genomgående benämnas ”han”.  

 

1.5 Disposition 
Inledningsvis i kapitel två berör uppsatsen några övergripande allmänna frågor: Kan det 

finnas andra skäl än klandervärdhet som motiverar att det straffrättsliga systemet reagerar 

även mot personer som saknat förmåga att följa lagen och är dessa skäl tillräckliga för att 

legitimera straffrättsligt ansvar? Med andra ord: Kan utdömande av straff rättfärdigas när 

gärningsmannen inte är klandervärd? Kapitlets syfte är att försöka definiera vad som med-

för att en människa kan betraktas som klandervärd.  
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Uppsatsens tredje kapitel behandlar frågan om medvetet handlande är en förutsättning 

för straffrättsligt ansvar. Detta innefattar bland annat utredning av begreppen handling och 

medvetenhet. I Kapitel fyra relateras bristande insikts- och kontrollförmåga till gällande 

rätt. Kapitlet är uppdelat utifrån brottsbegreppets systematik. Därefter följer kapitel fem 

som är en kortare analys av förhållandet mellan juridiken och psykiatrin. I uppsatsens sjätte 

kapitel behandlas bristande insikts- och kontrollförmåga i ett framtidsperspektiv. Dels 

relaterat till psykiatrilagsutredningens förslag om tillräknelighetskrav och dels relaterat till 

en alternativ lösningsmodell. Det avslutande korta kapitlet är en summerande avslutning av 

uppsatsen.  
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2 Grunderna för ansvarsutkrävande 
 

 

”What is crucial is that those whom we punish should 

have had, when they acted, the normal capacities, physical 

and mental, for doing what the law requires and abstai-

ning from what it forbids, and a fair opportunity to 

exercise these capacities.” 4 

 

 

2.1 Inledning 
Filosofer har i åtskilliga decennier försökt definiera vilka egenskaper som kännetecknar en 

moraliskt klandervärd person. Filosofins idéer har varit av avgörande betydelse för utveck-

lingen av de straffrättsliga förutsättningarna för ansvar.5  

Detta kapitel syftar till att ge en grundläggande bild av den moraliskt klandervärda 

människan. Avsnitt 2.2 behandlar det grundläggande förhållandet mellan kriminalisering 

och ansvarsutkrävande. Därefter följer avsnitt 2.3 om skuldprincipen och avsnitt 2.4 om 

konformitetsprincipen. I kapitlets två avslutande avsnitt sägs något om framåtblickande hänsyn 

i den straffrättsliga kontexten och relationen mellan fri vilja och straffrättsligt ansvar. 

 

2.2 Kriminalisering och ansvar  
Rättslig bestraffning har, med rätt och orätt, använts som medel för social kontroll sedan 

urminnes tider. Kriminaliseringen som styrmedel, så som vi känner den ”moderna” straff-

rätten, är däremot mindre än 200 år gammal.6 Kriminaliseringens huvudsakliga syfte är att 

förebygga förekomsten av vissa typer av handlingar och beteenden. Kriminaliseringen 

medför ett hot om straffrättsligt ansvar och sänder även en signal om att det kriminalise-

                                                 
4 Hart, Negligence, Mens Rea and Criminal responsibility, s 45.  
5 Jareborg, Straffrättsideologiska fragment, s 206.    
6 Den moderna straffrätten karaktäriseras av: (1) En handlingstyp är endast brottslig om den är belagd med straff, (2) 
kriminaliseringens syfte är att motverka vissa typer av handlingar, (3) straffhotet framstår bara som trovärdigt om det 
förverkligas ibland och (4) straffhotet graderas med hänsyn till handlingens skadlighet och klandervärdhet. Se Jareborg, 
Straffrättsideologiska fragment, s 207-208.  
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rade handlandet inte är socialt acceptabelt.7 Om syftena bakom kriminalisering ensamt 

skulle vara tillräckligt för att legitimera straffrättsligt ansvar vore det rimligt att samtliga 

överträdelser av straffbuden föranledde ansvarsutkrävande. Strikt ansvar vore det mest 

effektiva medlet att motverka förekomsten av oönskat beteende.  

Kriminaliseringens avskräckande syfte anses emellertid inte utgöra tillräcklig grund för 

att legitimera straffrättsligt ansvarutkrävande i det enskilda fallet.8 För legitimt ansvars-

utkrävande krävs något mer än en överträdelse av ett straffbud.  

 

2.3 Skuldprincipen 
Också enligt skuldprincipen krävs något mer än en överträdelse av ett straffbud för ansvar, 

det krävs skuld. Endast den som bär moralisk skuld för utförandet av handlingen kan rätt-

mätigt klandras. De tillgängliga skuldformerna är uppsåt och oaktsamhet. Att gärningsmannen 

begått gärningen med uppsåt brukar i vardagligt tal beskrivas som att gärningen företagits 

med ”vett och vilja”. För att uppsåt ska föreligga krävs idag åtminstone att gärningsmannen 

accepterar – är likgiltig inför – att vissa följder blir resultatet av hans handlande. Oakt-

samhet kan föreligga när han inte accepterar följden som hans handlande resulterat i. Det 

klandervärda består då i att gärningsmannen antingen har insett (medveten oaktsamhet), 

eller borde ha insett (omedveten oaktsamhet), risken för följdens förverkligande.  

Sammanfattningsvis är skuldprincipen inriktad på en persons inställning till sitt hand-

lande. Principen utgår från antagandet att gärningsmannen har haft en förmåga att styra sitt 

handlande, och därmed hade kunnat handla annorlunda. Enligt den dominerande rätts-

politiska uppfattningen är skuldprincipen en viktig begränsning i hur kriminalisering får 

användas.9 Kriminalisering får inte användas på ett sådant sätt att skuldprincipen åsidosätts. 

 

2.4 Konformitetsprincipen 
Nästan alla straffrättsligt giltiga ursäkter kan härledas från en allmän rättsgrundsats, 

nämligen konformitetsprincipen. Konformitetsprincipens budskap är att ansvar inte bör 

drabba den som inte kunde rätta sig efter lagen.  

Nyckelordet i formuleringen av konformitetsprincipen är ”kunde”. Att kunna innebär 

antingen att man besitter förmåga eller tillfälle eller båda delar. Enligt Nils Jareborg saknas 

                                                 
7 Jareborg, Straffrättsideologiska fragment, s 208.  
8 Lernestedt, Något om grunden för den mänskliga ansvarsförmågan, s 324-325. 
9 SOU 2013:38a s 20. 
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det skäl att utesluta något av alternativen, varför han formlurar konformitetsprincipen i fyra 

underprinciper.10   

”En person bör inte anses vara skyldig till brott, om han  
(1) inte hade förmåga att rätta sig efter lagen; 
(2) inte hade tillfälle att rätta sig efter lagen;  
(3) inte skulle ha haft förmåga att rätta sig efter lagen, även om…; 
(4) inte skulle ha haft tillfälle att rätta sig efter lagen, även om… .” 
(Min kursivering) 
 

Under den första kategorin, bristande förmåga, faller den som vet hur man ska bete sig 

men saknar möjlighet att kontrollera sitt beteende. Orsaken till den bristande förmågan kan 

variera: det kan till exempel vara orsakat av medvetslöshet eller en psykisk avvikelse. Den 

vanligaste anledningen till att den som hade förmåga att rätta sig efter lagen inte hade till-

fälle att göra det är att personen helt enkelt inte visste vad han skulle göra. De två avslu-

tande kategorierna avser hypotetiska motsvarigheter av de två första kategorierna.11 I dessa 

fall bestraffas personen som inte kunde efterkomma lagens krav för att han i ett tidigare 

skede har varit oaktsam. Fall 3 och 4 kan även formuleras enligt följande: ”[A] inte skulle 

ha haft förmåga eller tillfälle att rätta sig efter lagen, även om han hade gjort X, vilket han 

borde ha gjort och hade förmåga och tillfälle att göra”.12 

Konformitetsprincipen är en rättspolitisk och etisk princip som inte alltid upprätthålls. 13  

Exempelvis medför okunnighet om att ett visst handlande är kriminaliserat, straffrätts-

villfarelse, endast undantagsvis ansvarsfrihet. Att konformitetsprincipen är rättspolitisk 

innebär att dess huvudsakliga funktion är på lagstiftarnivå. Lagstiftaren bör undvika att 

kriminalisera gärningar på ett sätt som medför att den som inte kunde agera annorlunda 

riskerar straffansvar.14 Domstolarna använder i regel inte konformitetsprincipen som en 

självständig grund för ansvarsfrihet. Konformitetsprincipen skulle dock kunna tänkas få 

viss betydelse i konkreta fall då lagstiftning saknas.15  

En intressant fråga är i vilken utsträckning lagstiftaren bör vara berättigad att göra av-

steg från konformitetsprincipen. Svaret är beroende av hur vi definierar syftet med straff-

rätten och användningen av straffet. Är straffrätten baserad på tanken om att bara den som 

besitter det Claes Lernestedt kallar för ”sann” klandervärdhet får straffas bör svaret vara: ”i 

                                                 
10 Jareborg, Straffrättsideologiska fragment, s 211.  
11 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s 271.  
12 Jareborg, Handling och uppsåt, s 361.  
13 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s 271.  
14 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s 271. Det skulle exempelvis kunna tänkas att sådana resonemang har påverkat 
utgången i NJA 2012 s 564.  
15 Jareborg, Straffrättsideologiska fragment, s 210. 
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princip inte alls”.16 Avsteg förekommer emellertid, och det finns olika anledningar till att 

bristande förmåga eller tillfälle i vissa fall inte medför ansvarsfrihet.17 Exempelvis kräver 

rättsapparatens effektivitet att medborgarna förutsätts veta vad som är otillåtet. Ett annat 

exempel är BrB:s regler om förmildrande omständigheter. Varför ska just dessa, men inte 

andra liknande omständigheter vara förmildrande? Det finns ingen generell regel bakom 

varför vissa omständigheter ursäktar men andra inte, och i många fall kan regleringen 

framstå som godtycklig.  

Utgångspunkten är att den som inte kunde följa lagen inte ska hållas ansvarig för det 

som inträffat. Konformitetsprincipen ger oss den teoretiska förklaringen till varför vissa 

personer inte kan klandras för sitt handlande. Den ger oss emellertid ingen ledning i hur vi 

i det enskilda fallet ska kunna avgöra om en person faktiskt kunnat följa lagen. Av denna 

anledning måste vi normativt bestämma vad som konstituerar sådana brister i förmåga eller 

tillfälle att följa lagen att de bör föranleda ansvarsfrihet. 

 

2.5 Framåt- och bakåtblickande hänsyn i straffrätten 
Vid utformningen av juridiska regler finns det alltid spänningar mellan olika typer av syften 

och rättfärdiganden. Dessa syften är ofta motstridiga och kan inte tillgodoses samtidigt. 

Vissa intressen prioriteras framför andra. Enligt den klassiska straffrättsskolan måste vi se 

på straffrätten som ett nödvändigt ont.18 Straffrätten innebär en begränsning av den 

individuella friheten, därför måste den vara strikt reglerad. Samhällsmedborgarna måste 

skyddas mot statligt maktmissbruk. Om man betraktar straffet som ett nödvändigt ont 

måste förverkligandet av straffhotet rättfärdigas.19  

Beroende av vilken ideologisk utgångspunkt man väljer, kan olika typer av hänsyn eller 

ambitioner tänkas rättfärdiga straffhotets förverkligande. Det finns två huvudtyper av 

argument som kan användas för att rättfärdiga bestraffning. (1) Framåtblickande hänsyn 

rättfärdigar bestraffningen med de positiva konsekvenserna som straffet kommer att med-

föra. (2) Bakåtblickande hänsyn rättfärdigar bestraffning med att gärningsmannen har 

förtjänat straffet eftersom hans handlande är klandervärt.  

I den klassiska straffrättsskolan rättfärdigas bestraffning med bakåtblickande hänsyn. 

Detta förklaras av att man betraktar människan som ett subjekt med fri vilja och en 

                                                 
16 Med ”äkta” klandervärdhet menas att klandervärdhet avgörs utifrån personen förmåga eller möjlighet att följa lagen.  
Lernestedt, Dit och tillbaka igen, avsnitt 3.2.2. 
17 Lernestedt, Något om grunden för den mänskliga ansvarsförmågan, s 325. 
18 Lernestedt, Insanity and the ”Gap” in the Law, s 81.  
19 Lernestedt, Insanity and the ”Gap” in the Law, s 82. 
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förmåga att agera i enlighet med sin vilja. Människor måste vara beredda att ta konsekven-

serna av sina val. Den klassiska straffrättsskolan fick stort genomslag under upplysnings-

tiden.20 I Sverige rättfärdigades länge bestraffningen av gärningsmannens klander och 

offrets rätt till upprättelse. Under mitten av 1900-talet förändrades emellertid synen på 

straffrätten. Vid denna tidpunkt ansågs bestraffning kunna rättfärdigas av individual-

preventiva skäl. Det ansågs förlegat att betrakta människan som ett subjekt med fri vilja. 

Människan ansågs istället vara en produkt av sin omgivning, mänskligt beteende betrak-

tades som orsakat av yttre faktorer. Detta synsätt är uttryck för en starkt deterministisk syn 

på människan. Om en persons tidigare handlingar är orsakade av yttre påverkan måste det 

vara möjligt att genom yttre påverkan styra personens framtida handlingar. Individual-

preventionens huvudsakliga idé är att straffet ska anpassas efter gärningsmannens behov. 

Härigenom ska framtida kriminalitet motverkas.   

Idag upplever den klassiska straffrättskolan sin renässans. Den dominerande uppfatt-

ningen är återigen att endast bakåtblickande hänsyn kan rättfärdiga ansvarsutkrävande.21 

Det finns emellertid fortfarande spänningar mellan olika hänsyn inom straffrätten eftersom 

möjligheterna att uppnå syftena med kriminalisering – att skydda samhället mot vissa typer 

av beteende – begränsas av att bestraffningen måste rättfärdigas. Sådana framåtblickande 

hänsyn kan emellertid inte rättfärdiga straff i de fall där klandervärdhet inte föreligger, detta 

även om det gagnar syftena bakom en kriminalisering.22  

 

2.6 Fri vilja – en förutsättning för klander? 
Den klassiska straffrättsskolan bygger på antagandet att människan i normalläget är kapabel 

att handla i enlighet med sina önskemål.23 Detta har omsatts i ett krav på tillräknelighet: 

endast den som är tillräknelig kan tillskrivas den skuld som krävs för straffrättsligt ansvar. 

Endast den som varit tillräknelig har besuttit förmågan att underlåta att utföra gärningen.  

Inom filosofin råder delade meningar om existensen, och utsträckningen, av fri vilja. 

Lernestedt sammanfattar åsiktsinriktningarna i tre övergripande grupper.24 

”1. Människan besitter handlingsfrihet, innebärande att jag är fri när jag åtnjuter 
frihet från yttre och inre tvång. Min vilja är fri, eftersom det står i min makt att 
handla som jag vill och jag i en given situation hade kunna handla annorlunda, 
om jag hade velat. Vad som har bestämt min vilja saknar betydelse.  

                                                 
20 Lernestedt, Insanity and the ”Gap” in the Law, s 83. 
21 Lernestedt, Insanity and the ”Gap” in the Law, s 85.  
22 Lernestedt, Dit och tillbaka igen, s 108-109.  
23 Lernestedt, Något om grunden för den mänskliga ansvarsförmågan, s 324.  
24 Lernestedt, Något om grunden för den mänskliga ansvarsförmågan, s 326.  
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2. Människan besitter viljefrihet. För att viljefrihet skall anses föreligga, är det inte 
tillräcklig att jag i en given situation hade kunnat handla annorlunda, om jag 
hade velat. Det måste även ha stått i min makt att vilja något annat än jag fak-
tiskt ville. Viljan bestämmer sig själv och är inte bunden av vare sig motiv, 
karaktär eller orsakslagar. 
3. Människan är determinerad. Allt inklusive den mänskliga viljan och dess 
uttryck, bestäms undantagslöst av orsakslagar. Det stod i vilken given situation 
som helst inte i min makt att vare sig handla eller vilja annorlunda än vad jag 
gjorde. Den som besitter tillräcklig information och tillräcklig intelligens kan 
förutsäga allt.” 
 

Grupperna kan placeras på en gradskala där viljefrihet utgör den yttersta graden av fri vilja 

och fullständig determinism symboliserar en total avsaknad av fri vilja. Någonstans där-

emellan finns handlingsfrihet. Handlingsfrihet kan vara förenligt med determinism 

eftersom man inte frågar sig varifrån viljan härstammar, den kan mycket väl vara orsakad 

av tidigare händelser. Viljefrihet, däremot, går inte att kombinera med determinism. Frågan 

är vilken grad av frihet som är nödvändig för moraliskt och straffrättsligt klander.  

Varken anhängarna av determinism eller indeterminism har lyckats styrka sina stånd-

punkter.25 Vi kan således inte veta vart på skalan verkligheten befinner sig. Trots detta så 

förutsätter den moderna straffrätten att människan besitter något mått av fri vilja.26 Man 

har skapat en social konstruktion där klander utgör en förutsättning för ansvar. En full-

ständigt determinerad framtid går inte att kombinera med de straffrättsliga kraven på 

ansvar och skuld. I en sådan ordning räcker kriminaliseringens grundläggande syfte – att 

motverka förekomsten av vissa handlingar – för att legitimera straffrättsliga påföljder. 

Bestraffningens syfte skulle inte vara att fördela moralisk skuld utan att förhindra oönskat 

beteende. Determinister förespråkar därför ett strikt straffrättsligt ansvarutkrävande. 

Den intressanta frågan blir hur determinerat människans beteende får vara utan att 

möjligheten till rättmätigt klander ska anses gå förlorad. Viljefrihet bör inte vara ett krav för 

straffrättslig och moralisk ansvarsförmåga utan handlingsfrihet torde vara tillräckligt.27 En 

person som kunde handla annorlunda än han faktiskt gjorde besitter enligt Jareborg en 

tillräcklig grad av frihet i handlande för att kunna drabbas av straffrättsligt klander.28 

Definitionen är kopplad till konformitetsprincipen. Att någon kunde handla annorlunda 

innebär dels att han besatt en förmåga att agera på ett annat sätt och dels att han hade tillfälle 

att utnyttja förmågan att agera annorlunda.29 Detta oavsett om handlingen var determinerad 

av tidigare tillstånd.  

                                                 
25 Lernestedt, Något om grunden för den mänskliga ansvarförmågan, s 330. 
26 Se avsnitt 2.5. 
27 Lernestedt, Något om grunden för den mänskliga ansvarsförmågan, s 330.  
28 Jareborg, Handling och uppsåt, s 140.  
29 Jareborg, Straffrättsideologiska fragment, s 217. 
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Lernestedt räknar upp ett antal kriterier som han menar ger uttryck för hur domstolarna 

och lagstiftaren resonerar vid frågor om grad av viljefrihet och ansvar. 30 Först och främst 

kan det inte finnas något krav på att en person känner respekt och delar samhällets 

moraliska värderingar för han ska ådömas ansvar.31 Eftersom en sådan person inte är 

förmögen att förstå varför han klandras kan han inte klandras på moralisk grund. Detta 

innebär emellertid inte att han undgår straffrättsligt ansvar. 

Ett annat kriterium utgår från den vanligt förekommande uppfattningen att en förmåga 

till rationellt tänkande är en förutsättning för ansvar. Detta är emellertid något som ifrågasätts 

av Lernestedt, då även den som är psykotisk kan handla rationellt utifrån sin egen verklig-

hetsbild.32 Det är inte otänkbart att irrationellt tänkande ger uttryck för ett större mått av 

frihet än rationellt tänkande. Den som gång på gång avviker från sitt invanda mönster kan 

tänkas vara friare i sina val än den som ständigt handlar efter det som är invant. Vid 

bedömningen av vad som utgör ett rationellt beteende utgår man ifrån vad som framstår 

som en normalitet, alltså ett beteende som framstår som rationellt utifrån de ”normala” 

människornas perspektiv.33 

Enligt ett annat kriterium krävs ett visst mått av intelligens för att kunna ansvara för 

brott.34 Brottslingen måste ha en viss förmåga att förstå gärningens innebörd och sätta in 

den i dess social och kulturella kontext. Av denna anledning anses inte barn kunna ådra sig 

ansvarighet för brott.  

Slutligen är en förmåga att handla i enlighet med sitt medvetna en förutsättning för ansvar.35 

Detta innebär emellertid inte ett krav på viljefrihet, eftersom ansvarsfrihet inte inträder 

endast därför att en person inte ”kunde” anpassa sitt handlande efter normer därför att han 

inte ”ville” det. Ansvarsfrihet på grund av bristande förmåga handlar mer om vad vi anser 

oss kunna kräva, i handlingsmönster, av personen. För att ansvar ska kunna föreligga får en 

person inte ha varit utsatt för något som medför att vi inte kan kräva av honom att han 

skulle ha velat något annat än det han faktiskt ville. 

För att sammanfatta: Även om människan inte besitter viljefrihet, i ordets strikta 

bemärkelse, och även om världen i någon mån är determinerad, så utesluter inte det 

klander från det straffrättsliga systemet. För straffrättsligt klander torde handlingsfrihet 

                                                 
30 Lernestedt, Något om grunden för den mänskliga ansvarsförmågan, s. 344.  
31 Lernestedt, Något om grunden för den mänskliga ansvarsförmågan, s 346.  
32 Lernestedt, Något om grunden för den mänskliga ansvarsförmågan, s 345.  
33 Den är normalt beskaffad som agerar och tänker på ett sätt som förenar honom med merparten av medborgarna i ett 
samhälle vid den aktuella tidpunkten. Således en form av genomsnittsperson. Se Lernestedt, Något om grunden för den 
mänskliga ansvarsförmågan, s 345. 
34 Lernestedt, Något om grunden för den mänskliga ansvarsförmågan, s 345.  
35 Lernestedt, Något om grunden för den mänskliga ansvarsförmågan, s 346.  
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vara tillräckligt. En person besitter tillräcklig handlingsfrihet om han har ett visst mått av 

intelligens, en viss förmåga att handla rationellt – utifrån vad som framstår som normalt – 

och vi kan kräva av honom att han skulle vilja något annat än han faktiskt ville.  
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3  Medvetet handlande – en förutsättning för 

ansvar? 
 

”Medvetande i egentlig mening ska inte förväxlas med 

flera andra användningar av ordet, som till exempel i 

uttrycket 'att vara vid medvetande' som närmast kan 

översättas med 'att vara vaken', det vill säga i det 

mentala tillstånd då sinnesintryck och perception når upp 

till ett visst tröskelvärde. Släktskapet mellan orden 

medvetande och medvetenhet beror i hög grad på vilken 

tolkning av det senare ordet man väljer. I den egentliga 

betydelsen av ordet medvetande är man medveten även 

när man sover en drömsömn. Medvetande och upplevelse 

är samma sak.” 36 

 

 

3.1 Inledning 
Syftet med det föregående kapitlet har varit att redogöra för den teoretiska bakgrunden till 

det straffrättsliga kravet på klander. Det straffrättsliga systemet utgår från en bild av männi-

skan som en varelse med förmåga att råda över sitt handlande. För att en person ska anses 

vara ansvarig för ett brott ska han ha haft möjlighet att agera annorlunda och dessutom ha 

agerat med uppsåt eller oaktsamhet. Bestraffning av den som agerat med avsaknad av 

kontroll eller skuld skulle medföra att klanderbegreppet framstod som obegripligt.37 Det är 

dock inte alltid enkelt att avgöra om en person ska kunna klandras för sitt handlande. 

Fundera över A:s klandervärdhet i följande scenarier: 

 

1. A och B sover tillsammans. Under natten rullar A över och lägger sig ovanpå B. Detta 

medför att B:s andning förhindras. När A vaknar har B avlidit.  

                                                 
36 http://sv.wikipedia.org/wiki/Medvetenhet. 
37 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s 271.  
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2. A är övertygad om att B är en demon som inom en snar framtid kommer att ta livet av 

A:s familj. A bestämmer sig för att skydda sin familj mot det förestående angreppet och tar 

livet av B.  

3. A är på väg till sitt arbete en varm sommarmorgon. A ska dessförinnan lämna sin son på 

dagis. Barnet har under natten knappt sovit något och är därför väldigt trött. På vägen till 

dagis somnar barnet. När A kommer fram till dagis vill han inte väcka sonen. A tänker att 

sonen kan sova i bilen över dagen och kör därför vidare till sitt arbete.  A är övertygad om 

att sonen klarar av att spendera dagen i bilen. Efter arbetsdagens slut upptäcker A att hans 

son har avlidit på grund av hettan i bilen. 

4. A är olyckligt förälskad i B. A har tidigare brukat ringa B ett antal gånger varje dag. B har 

tröttnat på A:s beteende och har nu strängt förbjudit honom att ringa. A har bestämt sig 

för att agera i enlighet med B:s vilja. A känner emellertid ett begär efter att prata med B och 

kan till slut inte motstå begäret. A ringer B.   

 

I vilka av dessa situationer bör A kunna klandras för sitt handlande? 

I det första fallet har A sovit genom hela förloppet och har därför varken haft kontroll 

eller insikt i det han gjort. I det andra fallet hade A visserligen kontroll över det han gjorde 

men man kan fundera på om han verkligen var medveten om det han gjorde. Utifrån A:s 

verklighetsbild tar han livet av en demon och inte en människa. Om A varit medveten om 

att B var en människa kanske han hade agerat annorlunda. I det tredje fallet förorsakade A 

sin sons död genom att lämna denne i bilen. A insåg emellertid inte konsekvenserna av sitt 

handlande. I det fjärde fallet har A insikt i vad han gör men en nedsatt förmåga att kon-

trollera sitt handlande.  

I samtliga fall är A:s insikt i och/eller kontroll över sitt handlande nedsatt. Innebär ned-

sättningen att A inte kan klandras för sitt handlande och därmed bör vara ansvarsbefriad? 

Var drar vi gränsen för det straffbara? Vilka villfarelser är straffrättsligt acceptabla? Man 

kanske kan kräva av A att han ska vara medveten om att ett barn kan skadas av att sitta i en 

varm bil en hel dag. Och vad utgör egentligen ett kontrollerat handlande? Var det så att A 

verkligen inte kunde förhindra att han ringde B, eller var det så att han valde att inte motstå 

begäret att ringa B? För att avgöra i vilka situationer som A bör straffas måste vi bestämma 

vad som utgör ett klandervärt handlande. 
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3.2 Handlingar och rörelser 
I synen på oss själva som människor utgår vi från att vi är något mer än bara materia. Vi 

menar oss ha en förmåga att påverka världen och ser människan som ett subjekt som 

handlar.38 Man skiljer handlingar från rörelser genom att handlingar utförs av personer. En 

handling är orsakad av en person med en förmåga att kontrollera kroppens rörelser.39 

Handlingsbegreppet förutsätter att det i botten finns en förmåga att kontrollera kroppens 

rörelser. Alla människor har en repertoar av rörelser som man kan utföra. Vid dessa primära 

handlingar40 är det inte möjligt att utifrån skilja mellan handling och rörelse; man gör det 

som händer. Detta kan även benämnas som handling i strikt mening.  Beroende av hur ett 

händelseförlopp beskrivs kan det vara svårt att avgöra om en händelse utgör en rörelse eller 

en handling. Ett och samma händelseförlopp kan beskrivas på många olika vis som en eller 

flera handlingar eller rörelser. Om A dödar B kan han ha gjort det antingen genom en 

rörelse eller genom en handling. Samma situation kan beskrivas som att A genom en hand-

ling (A krökte sitt finger varigenom han besköt B) eller rörelse (A:s finger kröktes varvid ett 

skott avlossades mot B) orsakat B:s död. Den centrala frågan är att avgöra hur vi på ett 

korrekt sätt beskriver händelseförloppet där A skjuter B. Har A gjort detta genom en 

handling eller är det något som drabbar honom? 

Hur ska vi då kunna särskilja handlingar från rörelser; utifrån sker det ju inte mer vid en 

handling än en rörelse? Enligt Jareborg kan vi skilja mellan handlingar och rörelser av 

samma anledning som vi kan betrakta en boksida med tryckt text som ett mönster, istället 

för enbart ett knippe olikformade prickar. 41  Vi har genom träning lärt oss att betrakta vissa 

händelser som handlingar. Vi lär oss att tolka mänskligt beteende som handlingar och 

komponenter i en social kontext. Genom att passa in händelsen i det begreppssystem som 

samhället är uppbyggt av, begrepp som avsikter, motiv, skäl, val, beslut, osv., lär vi oss att 

skilja handlingar från rörelser.42 Genom att applicera begreppen på händelsen kan vi avgöra 

om den utgör en handling eller enbart är en rörelse.  

 

                                                 
38 Jareborg, Handling och uppsåt, s 76.  
39 Jareborg, Handling och uppsåt, s 81.  
40 Begreppen primär handling och handling i strikt mening är lånade av Jareborg. Se Jareborg, Handling och uppsåt, s 80-
83. 
41 Jareborg, Handling och uppsåt, s 82. 
42 Jareborg, Handling och uppsåt, s 82.  
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3.3 Handling och icke-handling 
Begränsas handlingsbegreppet till att endast innefatta beteende som har sin grund i primära 

handlingar utesluts situationer där en person beter sig på ett visst sätt endast i egenskap av 

levande kropp.43 Detta innebär att en person inte kan vidta handlingar i tillstånd då han är 

medvetslös, sover eller är bedövad. Det finns även tillstånd då en person inte är säker på 

vad han gör, exempelvis när han halvsover eller precis har vaknat eller befinner sig i ett 

psykiskt abnormtillstånd.   

Rörelser under tillstånd utan kontroll bör enligt min mening betecknas som icke-hand-

lingar. Terminologin är emellertid inte självklar eftersom det är möjligt att beskriva händel-

seförlopp på flera olika vis. Antag att A hittas död vid vägkanten. A har bragts om livet 

genom att B kört på honom. B framförde bilen i sömnen. Man skulle kunna beskriva det 

inträffade som att B inte har orsakat A:s död genom en handling, då det inte är möjligt att 

handla under sömn. Alternativet är att beskriva det som att B har dödat A, men han kunde 

inte hjälpa det. Han gjorde det ofrivilligt eller genom en ofrivillig handling. Enligt Jareborg 

föreligger det inom straffrätten ett behov av att använda uttrycket ”ofrivillig handling”.44  

Enligt Jareborg hänger det straffrättsliga minimikravet mer ihop med verbet göra än 

substantivet handling.45 En handling i strikt mening är inte nödvändig för straffrättsligt 

ansvar. Jareborg menar tvärtom att mycket tyder på att man kan dömas för saker man gör 

till exempel när man sover. Straffbudens utformning utesluter inte ansvar. Ansvar för 

ofrivilligt handlande aktualiseras då gärningsmannen tidigare har haft kontroll och hans 

uppsåt eller oaktsamhet i detta stadium täcker samtliga rekvisit för det brott som sedermera 

fullbordas utom gärningsmannens kontroll.46 Av denna anledning menar Jareborg att 

handlingsbegreppet måste användas i vid mening, så att även ofrivilliga handlingar omfattas. 

Situationen som åsyftas kan illustreras genom följande exempel:  

A lider av epilepsi. Då A känner att en episod är nära förestående väljer han att kliva in i 

B:s porslinsbutik. Händelseförloppet består av följande delar: (Handling) A går in i en 

porslinsbutik. (Icke-handling) A drabbas av en epileptisk episod och förstör stora mängder 

porslin. I detta scenario har A orsakat skadegörelsen genom en icke-handling. A kommer 

trots detta att ådömas ansvar, förutsatt att övriga ansvarsförutsättningar är uppfyllda, 

eftersom att han genom en handling kliver in i butiken när han visste att en epileptisk 

episod var nära förestående.  

                                                 
43 Jareborg, Handling och uppsåt, s 86. 
44 Jareborg, Handling och uppsåt, s 88.  
45 Jareborg, Handling och uppsåt, s 88.  
46 Så kallad föregående gärningskontroll. Se Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s 141-146.  
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För egen del föredrar jag begreppet icke-handling. Enligt min mening blir det miss-

visande att prata i termer av ofrivilligt handlande när en handling till sin natur inte kan vara 

ofrivillig, i sådant fall är det ju inte en handling. Icke-handlande ska inte bestraffas. Det 

borde vara möjligt att motivera ansvar i fallen med föregående gärningskontroll utan att 

begreppet ofrivillig handling används. I fall där någon anses vara ansvarig för något som 

har skett genom en icke-handling tar den straffrättsliga bedömningen inte sikte på icke-

handlingen utan på den föregående kontrollerade handlingen.47  

 

3.4 Icke-handling – avsaknad av kontroll 
Då A orsakat X, vilket uppfyller ett straffbud, förekommer inte sällan invändningen att det 

inte var meningen, att han inte kunde undvika det inträffade eller att det inträffade var 

ofrivilligt. Det A faktiskt menar kan i vissa fall vara att han saknade förmåga att undvika X.  

Det Jareborg kallar för ofrivilliga handlingar, och jag väljer att kalla icke-handlingar, 

utmärks av en avsaknad av förmåga till kontrollerad kroppsrörelse.48 Till kategorin icke-

handlingar kan vi först och främst räkna sådana rörelser som avtvingas oss genom att 

kroppen utsätts för stimulans. Ett tydligt exempel är reflexrörelser; stimulerar vi reflexen så 

utlöses en reaktion som vi inte kan förhindra, detta oavsett om reflexen utlöser en 

kommunikation med hjärnan eller ej.  Ett annat exempel är spasmer och konvulsioner vid 

exempelvis epileptiska anfall.  Till kategorin bör även räknas sådana rörelser som föror-

sakats av extremt yttre tvång, exempelvis om man blir knuffad eller omkullslagen.  

Till kategorin icke-handlingar kan vi räkna de så kallade ”medvetslöshetsfallen”. Det 

finns flera historiska exempel, i Sverige och i andra länder, där tilltalade har frikänts på 

grund av att de uppgivit att rörelserna vidtagits under sömngång.49 Utöver sömngång kan 

även en rad andra tillstånd räknas till medvetslöshetsfallen: hypnos, svimningar, koma, 

dvala, samt olika tillstånd orsakade av sjukdom eller kroppsskador. Ett samlingsnamn för 

dessa typer av tillstånd är automatism. I England är automatism en erkänd ansvarsfrihets-

grund för händelser som skett under inverkan av medvetslöshet eller annat tillstånd som 

medför att kroppen rör sig på ett ”automatiserat” sätt. 50 Rörelserna sker automatiserat i 

den meningen att personen inte har haft förmåga att förhindra rörelserna.  

                                                 
47 Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s 75-76. 
48 Jareborg, Handling och uppsåt, s 88.  
49 Jareborg, Handling och uppsåt, s 148.  
50 Law Comission, Criminal liability: Insanity and Automatism. A discussion paper, s 96. 
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Impulsiva handlingar hör inte till kategorin icke-handlingar. Att en handling är impulsiv 

innebär endast att den inte är genomtänkt eller överlagd i förväg. Det medför inte att 

gärningsmannen saknat förmåga att undvika handlandet. Detsamma gäller affekthandlingar, 

som Strahl beskrivit det: ”Han ser rött men han ser”.51 

Det kan vara svårt att avgöra om tvångsmässiga handlingar; exempelvis kleptomanens 

tillgrepp, pyromanens anläggning av brand och narkomanens eller alkoholistens missbruk, 

beror på en sådan avsaknad av kontrollförmåga att rörelserna bör betraktas som icke-

handlingar.52 Sådana typer av beteende har inte av någon mekaniskt verkande orsak som 

tvingar personen att handla. Det är snarare frågan om ett personlighetsdrag där vissa typer 

av böjelser framstår som oövervinnerliga. Att plocka ut en enskild handling som omöjlig att 

motstå går inte, detta strider mot våra generella erfarenheter av hur det är att vara 

människa.53 Det är inte möjligt att i det enskilda fallet bevisa att en disposition berodde på 

inre tvång. Det är en avsevärd skillnad mellan att en person har varit utsatt för starkt tvång 

som medfört att han inte kunnat undvika dispositionen, och att en person är utsatt för en 

mycket stark frestelse eller tvångstanke som han till slut inte kunde motstå.  

 

3.5 Okunnig eller i villfarelse – avsaknad av tillfälle 
Den som saknat förmåga att efterkomma lagens krav vara ansvarsbefriad. Vad gäller den 

som visserligen hade förmåga att rätta sig efter lagen men saknade tillfälle att göra det är 

situationen en annan. Typfallet där en person saknar tillfälle att rätta sig efter lagen är då 

han inte vet vad han ska göra. Av pragmatiska skäl medför inte alla typer av okunnighet 

eller villfarelse ansvarsfrihet.54 Villfarelser om huruvida det man gör är olagligt medför som 

huvudregel inte straffrihet. För att straffrättssystemet ska fungera effektivt har samhället 

ålagt människor ett eget ansvar att hålla sig informerade om vad som är straffbelagt. Detta 

gäller däremot inte villfarelser som hänför sig till vad man faktiskt gör. Sådana villfarelser 

kan medföra ansvarsfrihet.  

 

                                                 
51 Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, s 92. 
52 Jareborg, Handling och uppsåt, s 144.  
53 Jareborg, Handling och uppsåt, s 145. 
54 Jareborg, Straffrättsideologiska fragment, s 211.  
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3.6 Handlande under yttre tvång 
Vissa typer av fysiskt eller psykiskt tvång medför att en person kanske gör saker som denne 

inte annars skulle ha gjort. Detta utesluter inte alltid att han har haft förmåga att handla 

annorlunda. Det kan helt enkelt vara så att personen gjort ett övervägande och, på grund av 

tvånget, valt att agera i strid mot sin egen vilja. Antag att A utför X. Anledningen till att A 

utför X är att B hotar att skada A om han inte utför X. A har möjlighet att avstå från X 

men utför X i syfte att avvärja hotet. Då A utför handlingen under hot är han mindre 

klandervärd än om han företagit handlingen utan inverkan av hot. Genom reglerna om 

nödvärn och nöd kan A frikännas från ansvar, beroende på en avvägning där intresset som 

hotas vägs mot den gärning som A har utfört. Det är däremot inte frågan om en icke-

handling eftersom A faktiskt kunde avstått från att vidta gärningen.  

 

3.7 Medvetenhet  
I den straffrättsliga litteraturen brukar medvetenhet anges som en första grundförutsättning 

för uppsåt.55 Den som inte är medveten om vad han gör kan inte anses ha uppsåt. Utgångs-

punkten är att handlande i normalfallet är medvetet. Av denna anledning dras gränsen för 

medvetet handlande bäst genom att definiera vad som utgör ett omedvetet handlande.  

Omedvetet handlande kan delas in i två kategorier: dels då man inte tänker på vad man 

gör, dvs. inte har uppmärksamheten på det man gör, och dels när man inte vet vad man 

gör, därför att man inte inser eller uppmärksammar det.56 Att man inte tänker på vad man 

gör utesluter inte att man vet vad man gör. Att vara medveten är inte samma sak som att 

vara vid medvetande, liksom att vara omedveten inte betyder att man är medvetslös.  

En viktig fråga är huruvida kravet på medvetenhet innebär att en person måste tänka på 

P vid gärningstillfället för att vara medveten om P. Det finns tre alternativa formuleringar 

av kravet på medvetenhet.57 1. Aktuell vetskap om P vid gärningstillfället. 2. Gärnings-

mannen har latent information om P vilket skulle kunnat tas fram vid gärningstillfället, 

latent vetskap om P, eller 3. Gärningsmannen, utan tidigare erfarenhet av P, besitter förmåga 

att skapa en uppfattning om P, potentiell vetskap om P.  

Den gängse uppfattningen är att potentiell vetskap inte är tillräckligt för att tillskriva en 

person medvetenhet. Frågan är istället om latent vetskap kan vara tillräckligt eller om 

                                                 
55 Se exempelvis Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s 275. 
56 Jareborg, Handling och uppsåt, s 210.  
57 Jareborg, Handling och uppsåt, s 211. 
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aktuell vetskap krävs för att är tillgodose kravet på medvetenhet.58 Jareborg menar att det i 

svensk rätt inte finns något säkert svar på om latent vetskap kan vara tillräckligt för ansvar, 

Jareborg är dock av uppfattningen så borde vara fallet.59 Denna uppfattning delas av Ivar 

Strahl.60 Latent vetskap bör enligt min mening vara tillräcklig. Ett krav på att gärnings-

mannen måste tänka på alla de delar som ska täckas med uppsåt medför smått absurda 

konsekvenser. Den som är fullt fokuserade på de tekniska delarna i utförandet av ett mord, 

men som inte tänker på att den han dödar är en människa, är knappast mindre klandervärd 

än den som tänkte på offret som människa. Båda gärningsmännen vet ju att offret är en 

människa.   

 

3.8 Konklusion  
En person vars handlande överensstämmer med en brottsbeskrivning har inte per 

definition gjort sig skyldig till ett brott. För att personen ska straffas måste han dessutom 

anses vara klandervärd, bära skuld för sitt handlande. Men vem är egentligen klandervärd, 

och vilka egenskaper är nödvändiga för att en människa kunna klandras för sitt beteende? 

De straffrättsliga ansvarsförutsättningarna utgör gränsen för det klandervärda. Det 

normativa innehållet i reglerna ger uttryck för det lagstiftaren uppfattar som klandervärt 

handlande. Lagstiftaren tar avstamp i konformitetsprincipen och skuldprincipen. De straff-

rättsliga reglernas innehåll hämtas från moralen. Som utgångspunkt ska endast den som är 

moraliskt klandervärd drabbas av straffrättsligt ansvar. Det förekommer emellertid att 

straffrätten avviker från denna ordning. I vissa fall får andra hänsyn styra, exempelvis vad 

som är praktiskt funktionellt och effektivt. Av denna anledning leder straffrättsvillfarelse i 

regel inte till ansvarsfrihet.  

Det finns ett stort antal faktorer som påverkar om en person uppfattas som klandervärd 

eller inte. Exempelvis kan omständigheterna vid gärningen medföra att gärningen kan rätt-

färdigas. Denna framställning fokuserar på de grundläggande egenskaper som krävs för att 

en person ska kunna klandras för sitt beteende. För att en person ska kunna anses vara 

ansvarig för sina handlingar måste han haft medveten kontroll över sina rörelser.61 Den 

som inte har haft sådan kontroll har inte heller haft förmåga att efterfölja lagens krav och 

kan därmed inte klandras. Rörelserna måste kunna beskrivas som en handling för att 

                                                 
58 Jareborg, Handling och uppsåt, s 212-215. 
59 Jareborg, Handling och uppsåt, s 217. 
60 Strahl, I vad angår brotten, s 112-113. 
61 Jareborg, Handling och uppsåt, s 152. 
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resultera i straffrättsligt ansvar. För att rörelserna ska kunna beskrivas som en handling 

måste de ha företagits av en person som är vid medvetande. Därutöver måste gärnings-

mannen även ha haft viss insikt i gärningens innebörd. Han måste ha haft en viss grad av 

medvetenhet om vad han faktiskt gjorde. Han behöver inte ha tänkt på alla delar i utföran-

det av brottet utan det borde vara tillräckligt att han har haft möjlighet att plocka fram det 

ur sin kunskapsbank. Ett medvetet handlande är en förutsättning för ansvar och klander.  
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4 Insikt, kontrollförmåga och straffrätt 
 

 

”Uppdelningen av lagöverträdare i straffbara och 

straffria går tillbaka till den tid, då samhällsreaktionen 

mot brott enbart bestod i straff, utmätta med hänsyn till 

brottets svårighet och gärningsmannens skuld. Den 

utveckling, som efter hand skett inom det straffrättsliga 

påföljdssystemet, har till väsentlig del inneburit att vid 

sidan av de egentliga straffen tillskapats påföljder, där 

vid samhällsreaktionens närmare utformning hänsyn i 

stor omfattning kan tagas även till behandlingsbehov hos 

lagöverträdaren.” 62 

 

 

4.1 Historisk utveckling 
Bristande förmåga att förstå eller kontrollera sitt handlande har under lång tid ansetts 

motivera straffrättslig särbehandling.63 Redan i det antika Grekland och Romarriket särbe-

handlades gärningsmän med hänvisning till att de ansågs vara psykiskt störda. Psykiskt 

sjuka människor ansågs sakna normalt mänskligt förnuft, och därför kunde de inte hållas 

ansvariga för sina handlingar. Under 1800-talet fick legalitetsprincipen stort genomslag på 

straffrätten, och området för ansvarsfrihet kom därför att anges uttryckligen i lagtexten. 

För svenskt vidkommande medförde detta att det i SL infördes bestämmelser om tillräkne-

lighet (5 kap. 5 §) och minskad tillräknelighet (5 kap. 6 §). Reglerna om tillräknelighet 

ansvarsbefriade personer som, på grund av psykiska avvikelser, inte haft kontroll över eller 

tillräcklig insikt i sitt handlande.     

Tillräknelighetsläran avskaffades i och med BrB:s införande 1965, eftersom skuld och 

ansvar ansågs vara förlegade begrepp som inte hörde hemma i ett straffrättsligt reaktions-

system. Ett reaktionssystem skulle istället utformas för att på bästa sätt skydda samhället 

                                                 
62 Prop. 1962:10 Del C s 103.  
63 SOU 2012:17 s 521-525. 



 29 

mot brottslighet. Den radikala förändringen var influerad av den italienska positiva straff-

rättsskolan som ser människan som determinerad.64 Enligt skolan är alla människor socialt 

ansvariga för sina handlingar, oberoende av förmåga att följa lagen. Påföljden ska 

bestämmas utifrån den enskilda personens behov av vård eller uppfostran eller utifrån 

samhällets behov av skydd mot vederbörande. Av denna anledning kom det svenska straff-

rättsliga påföljdssystemet att utformas framförallt med utgångspunkt i gärningsmannens 

vårdbehov. Den så kallade ”behandlingstanken” fick således genomslag.65  

Att behandlingstanken påverkade den svenska straffrättens förhållningssätt till psykiskt 

avvikande lagöverträdare framgår tydligt av ett uttalande från departementschefen: ”Det 

väsentliga är att det brottsklientel varom här är fråga får den behandling, som med hänsyn till 

omständigheterna är bäst lämpad såsom reaktion på den brottsliga handlingen.”66 Gärningsmannens 

psykiska störning skulle inte påverka bedömningen av ansvar utan istället valet av påföljd. 

Denna ordning har i princip varit gällande sedan dess. Det har skett några mindre 

förändringar – bland annat infördes samlingsbegreppet ”allvarlig psykisk störning” för de 

psykiska avvikelser som erhåller straffrättslig särbehandling – men i huvudsak har den 

ursprungliga fokuseringen på gärningsmannens vårdbehov upprätthållits.  Idag är Sverige 

unikt, eftersom nästan alla andra länder har ett krav på tillräknelighet som en ansvars-

förutsättning.67 Det verkar dock som att Sverige är på väg att återinföra ett tillräknelighets-

krav, något som har förespråkats i ett flertal offentliga utredningar.68 I skrivande stund har 

emellertid någon förändring inte genomförts.  

 

4.2 Insikt och kontrollförmåga enligt gällande rätt 

4.2.1 Inledning 

I många rättsordningar delas brottsförutsättningarna upp i subjektiva och objektiva 

förutsättningar, mens rea och actus reus. Subjektiva förutsättningar är sådana som relaterar till 

gärningsmannen, exempelvis uppsåt, och objektiva är sådana som är relaterade till 

gärningen. I Sverige har uppdelningen mellan subjektiva och objektiva förutsättningar för 

brott i någon mån tunnats ut och blandats upp genom utvecklingen av Nils Jareborgs 

brottsbegrepp.69 Brottsbegreppet består av en gärnings- och en ansvarssida där objektiva 

                                                 
64 SOU 2012:17 s 532. 
65 SOU 1956:55 s 266-289. 
66 Prop. 1962:10, del C, s 106.  
67 SOU 2012:17 s 530. 
68 SOU 1996:185, SOU 2002:3 och SOU 2012:17.  
69 Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s 58-68. 
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och subjektiva inslag förekommer på båda sidor. Svensk rätt innehåller för närvarande 

inget tillräknelighetskrav. Brister i en persons insikt i eller kontroll över sitt handlande får 

istället bedömas utifrån brottsbegreppets övriga komponenter.  

Vissa psykiskt avvikande lagöverträdare särbehandlas vid valet av påföljd. Den som är 

allvarligt psykiskt störd kan dömas till RPV. För gärningar begångna under inverkan av 

allvarlig psykisk störning råder en presumtion mot fängelse, och under vissa förutsättningar 

ett förbud mot fängelse. Den allvarliga psykiska störningen ska ha medfört att gärnings-

mannen saknat förmåga att inse vad han gjorde eller saknat förmåga att anpassa sitt 

handlande efter en sådan insikt (30 kap 6 § BrB). Enligt gällande rätt särbehandlas således 

personer som har haft en nedsatt kontrollförmåga eller medvetenhet, dock inte i fråga om 

ansvar utan i fråga om påföljd. Särbehandlingen gäller endast vid särskilt kvalificerade 

psykiska avvikelser, de som omfattas av begreppet allvarlig psykisk störning. 

I förevarande kapitel redogörs för hur bristande insikts- och kontrollförmåga påverkar 

ansvarsbedömningen enligt rådande rättsläge.  Redogörelsen följer brottsbegreppet. Avsnitt 

4.2.2 behandlar inverkan på gärningssidan. Avsnitt 4.2.3-4.2.5 behandlar inverkan på 

ansvarssidan. Därefter följer i avsnitt 4.2.6 sammanfattade reflektioner angående rättsläget. 

Kapitlet avslutas med en rättsfallsgenomgång i avsnitt 4.3 och allmänna slutsatser i avsnitt 

4.4. 

 

4.2.2 Otillåten gärning  

4.2.2.1 Frånvaro av kontrollerad gärning 

Frågan om brott har begåtts tar alltid utgångspunkt i att någonting har inträffat – nämligen 

den gärning som eventuellt utgör brott.70 Beslut, motiv eller avsikter är inte kriminaliserade 

– de måste ha kommit till uttryck i en gärning. En gärning måste i princip ha fysisk 

karaktär, vara ett ingripande i det som händer i världen. Brott består alltid av mänskliga 

gärningar, inte rörelser utom vår kontroll. Begreppet gärning har två underbegrepp, dels 

handling och dels underlåtenhet. Endast kontrollerad handling och underlåtenhet kan 

föranleda straffrättsligt ansvar.71 En handling är kontrollerad då gärningsmannen kan 

förhindra det kausala skeende som hans handlande innebär.72 Det är tillräckligt att gärnings-

mannen besitter en förmåga att faktiskt råda över händelseförloppets utveckling. Han 

behöver däremot inte ha reflekterat över eller förstått att han besuttit en sådan förmåga.   

                                                 
70 Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s 71-72. 
71 Se kap 3 om definitionen av begreppet handling.  
72 Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s 139.  
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Kan en person inte tillskrivas en kontrollerad gärning föreligger ingen otillåten gärning 

och därmed inget brott. I dessa fall ser vi på rörelserna som orsakade snarare av en 

organism än en person. Icke-handlingar kan inte utgöra brott.73 Rörelser under medvetslös-

het, sömn, spasmer, konvulsioner och även reflexer utgör inte handlingar och ska därmed 

inte kunna föranleda ansvar för brott.  

  Ansvarsfrihet vid icke-handlingar relateras av domstolar sällan till frånvaro av otillåten 

gärning. Gärningsmannens kontrollförmåga inverkar istället på bedömningen av gärnings-

mannens personliga ansvar.74 Detta kan delvis förklaras av den tidigare uppdelningen 

mellan objektiva och subjektiva brottsförutsättningar. Objektiva förutsättningar är i regel 

relaterade till gärningen medan subjektiva förutsättningar är relaterade till gärningsmannens 

ansvar. Bristande kontrollförmåga är en egenskap som har stark anknytning till gärnings-

mannens person. Det borde därför vara en subjektiv brottsförutsättning som därmed, 

enligt den tidigare uppdelningen, hänförs till bedömningen av personligt ansvar. I och med 

det stora genomslaget för Jareborgs brottsbegreppet har gränsen mellan subjektiva och 

objektiva brottsförutsättningar suddats ut. Det förekommer subjektiva och objektiva inslag 

på båda gärningssidan och ansvarssidan. Gärningskontroll är en subjektiv brotts-

förutsättning som är placerad på gärningssidan.  

Genom att prövningen av gärningskontroll blandas med prövningen av uppsåt upp-

kommer en risk för att tillstånd där gärningsmannen visserligen kan tillskrivas uppsåt, men 

faktiskt inte har haft möjlighet att agera annorlunda, döms för brott. Även om många fall 

av bristande kontrollförmåga sammanfaller med brister i förutsättningarna för personligt 

ansvar behöver det inte alltid vara så.  Det är således viktigt att domstolar inte förbigår 

bedömningen av gärningskontroll. Att bedömningen av gärningskontroll görs först på 

ansvarssidan får även andra konsekvenser, exempelvis i förhållande till medverkansläran.  

En intressant fråga är om alla orsaker till bristande kontrollförmåga accepteras som 

grund för ansvarsfrihet. Sömngång kan nämnas som exempel på tillstånd som kan föran-

leda ansvarsfrihet. Alla människor är bekanta med vad det innebär att sova. Av denna 

anledning kan vi acceptera ett påstående om att det inte är möjligt att styra kroppens 

rörelser under sömn. Eftersom många människor någon gång har varit i kontakt med en 

sömngångare kan vi även acceptera ett påstående om att en kropp kan utföra tämligen om-

fattande rörelser under sömn. Av denna anledning är det okontroversiellt för domstolen att 

ta en invändning om sömngång på allvar. Den respekteras och ska motbevisas. Detsamma 

                                                 
73 Se avsnitt 3.3 angående handlingar och icke-handlingar.  
74 Jareborg, Straffrättens ansvarslära, s 41. Praxis innehåller en mängd rättsfall som pekar i samma riktning. Se t.ex. NJA 
1968 s. 389, NJA 1969 s. 401, NJA 1976 s. 183 och RH 1992:80. 
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torde gälla rörelser under hypnos, medvetslöshet, spasmer, reflexer och konvulsioner. 

Samtliga dessa tillstånd är sådana vars effekt var och en är bekant med. Det måste väl 

rimligen även finnas andra, mer ovanliga, tillstånd som medför en bristande kontroll-

förmåga. Det bör exempelvis finnas ett flertal olika psykiska tillstånd, exempelvis post-

traumatiskt stressyndrom, som kan medföra nedsättningar i kontrollförmåga. Invändningar 

grundade på sådana tillstånd möts förmodligen med en helt annan skepsis.  

 

4.2.2.2 Föregående gärningskontroll 

Även om brottet inte är ett resultat av en kontrollerad gärning kan en person under vissa 

förutsättningar dömas för brott. Det gäller den som kan klandras för en kontrollerad 

gärning i ett tidigare skede.75 Det hela kan exemplifieras genom följande scenario: A 

bestämmer sig för att förtära alkohol även om han vet att detta medför en reaktion där han 

fullkomligt tappar kontrollen över sin kropps rörelser. Under sådana förutsättningar – där 

en person antar eller har skälig anledning att anta han kommer att reagera på alkohol-

förtäring – menas ansvar kunna utdömas, förutsatt att övriga rekvisit för straffbarhet är 

uppfyllda. Även icke-handlingar kan därför i vissa fall föranleda ansvar. Det är dock inte 

icke-handlingen sedd för sig själv utan i kontexten – där gärningsmannen i ett tidigare 

skede haft möjlighet att förhindra det okontrollerade tillståndet – som medför att han 

klandras för icke-handlingen.   

 

4.2.3 Tillfällig sinnesförvirring 

En person som är drabbad av en tillfällig sinnesförvirring befinner sig i ett tillstånd där han 

tillfälligt ”inte är sig själv”. Exempel på tillstånd som kan medföra en tillfällig sinnes-

förvirring är förvirring på grund av feber, chock, slag mot huvudet eller i samband med 

uppvaknande ur sömn, narkos eller hypnos.76 Rättsläget gällande tillfällig sinnesförvirring är 

för närvarande oklart, bland annat eftersom det inte finns någon lagreglering på området. 

Enligt en uppfattning som förekommer i doktrin är tillfällig sinnesförvirring en särskild 

oskriven ansvarsfrihetsgrund.77 Det är dock oklart om detta har stöd i praxis.78 Domstolar 

använder i regel inte tillfällig sinnesförvirring som en särskild ansvarsfrihetsgrund. Istället 

                                                 
75 Det som i Asp, m.fl, Kriminalrättens grunder, s 141-146., beskrivs som det tredje typfallet för gärningsculpa. Se även 
NJA 1960 s. 430. 
76 Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s 370. 
77 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s 360. Se även Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s 371. 
78 Det finns däremot rättsfall som talar i motsatt riktning. Se exempelvis RH 1995:150 och RH 1999:139. 
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frikänns gärningsmannen med hänvisning till att kravet på medvetenhet i uppsåts-

bedömningen inte är uppfyllt.79  

Före brottsbalkens införande utgjorde tillfällig sinnesförvirring en grund för otill-

räknelighet enligt 5 kap 5 § SL. I och med brottsbalkens införande avskaffades 

otillräknelighetsläran. Enligt förarbetena skulle reformen inte innebära någon förändring av 

rättsläget avseende straffbarheten för personer som drabbats av tillfällig sinnesförvirring.80 

En person som varit från sitt sinnes fulla bruk, utan eget vållande, påstods sakna både 

uppsåt och oaktsamhet. Denna ståndpunkt är mot bakgrund av senare års praxis, svår att 

instämma i.81 En person som saknar eller har nedsatt omdömesförmåga, med anledning av 

exempelvis en chock, kan mycket väl tänkas ha vissa avsikter med eller insikter i det han 

gör. Detta kan exemplifieras genom ett fall från Östersunds tingsrätt.82 Omständigheterna 

var i korthet följande: A hade varit på fest och konsumerat ansenliga mängder alkohol. Han 

hade därefter somnat på en kollegas hotellrum. Då A väcktes blev han aggressiv och 

lämnade hotellet. A sprang planlöst längs en gata. Han beskrev det i efterhand som att han 

”gick i en dröm”. Efter ett tag stannade A vid B:s bostad. A slog näven genom fönster-

glaset till entrédörren och tog sig därefter in med hjälp av en spade. Enligt A agerade han 

utifrån föreställningen att han var tvungen att genomsöka B:s bostad för att hitta bevis för 

att B var pedofil. A beslagtog en telefon som han trodde innehöll de bevis han eftersökte, i 

övrigt hade A inte plockat på sig något. Fullt synligt i bostaden fanns bland annat 

kontanter, men dessa hade A inte brytt sig om. Därför verkade det inte troligt att A skulle 

tagit sig in i bostaden för att stjäla. Under tiden som A genomsökte bostaden ringde B 

polisen. Då polisen anlände omhändertogs A. A och B hade före den aktuella dagen aldrig 

träffats eller hört talas om varandra. Enligt tingsrätten fanns det fog för att anta att A vid 

gärningstillfället drabbats av en tillfällig sinnesförvirring. Det uteslöt emellertid inte att A 

varit medveten om att han bröt sig in i någon annans hus och att han förstörde en annan 

persons egendom, därför förelåg uppsåt. 

 Tingsrättens förhållningssätt till tillfällig sinnesförvirring innebär att ansvarsfrihet 

endast föreligger då förvirringen har orsakat, eller sammanfallit, med uppsåtsbrist. Alla fall 

av tillfällig sinnesförvirring sammanfaller inte med uppsåtsbrist. Av denna anledning menar 

Asp m.fl. att tillfällig sinnesförvirring måste vara en oskriven ansvarsfrihetsgrund.83 Ett 

                                                 
79 Det finns ett flertal exempel från rättspraxis. Se exempelvis NJA 1968 s. 471, NJA 1976 s. 183, RH 1993:80, RH 
1995:150 och RH 1999:139. Se även Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s 371.  
80 Prop. 1964:10 s. 107. 
81 Se exempelvis NJA 2011 s. 563 och NJA 2012 s. 45 där gärningsmännen trots mycket förvirrade sinnestillstånd 
tillskrivs uppsåt.  
82 Dom meddelad 2012-09-04 i mål nr 174-12. 
83 Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s 371-372. 
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annat tänkbart alternativ skulle kunna vara att domstolar tar hänsyn till gärningsmannens 

tillfälliga sinnesförvirring även i andra fall än då den ordinarie uppsåtsprövningen leder till 

uppsåtsbrist. Tanken skulle då vara att en tillfällig sinnesförvirring i sig skulle medföra 

uppsåtsbrist. Detta tillvägagångssätt tillbakavisas dock i RH 1995:150. 

 Rättsläget gällande tillfällig sinnesförvirring är oklart. Enligt min mening tyder 

rättstillämpningen på att tillfällig sinnesförvirring – åtminstone för tillfället – inte är en 

särskild ansvarsfrihetsgrund. Den som är tillfälligt sinnesförvirrad kan begå uppsåtliga 

brott, och bedömningen av uppsåt ska ske utifrån ordinära regler. Detta innebär att en 

tillfällig sinnesförvirring endast kan vara ansvarsbefriande i de fall det sammanfaller med 

uppsåtsbrist. Då kravet på medvetenhet är lågt ställt kommer många fall av tillfällig sinnes-

förvirring inte att leda till ansvarsfrihet.84 

 

4.2.4 Självförvållat rus 

Berusade gärningsmän är överrepresenterade vid vissa typer av brottslighet, framförallt 

våldsbrotten. Personer med psykiska problem har ofta missbruksproblem som kan förvärra 

eller utlösa det psykiska tillståndet.85 En berusad person kan missta sig på omgivningen och 

berusningen kan även försämra impulskontrollen. Bedömningen av uppsåt vid själv-

förvållat rus har under lång tid varit föremål för diskussion. Detta har grundat sig i regeln i 

1 kap 2 § andra stycket BrB, vilken stadgar: ”omständigheten att en gärning som begåtts 

under självförvållat rus medför inte att gärning inte anses som brott”. Tidigare har denna 

regel tolkats som att kravet på uppsåt i viss mån kunde efterges vid självförvållat rus.86 

Rättsläget förändrades genom NJA 2011 s. 563, där HD fastslog att uppsåtsprövningen vid 

självförvållat rus ska ske enligt ordinarie regler för uppsåt, kravet på uppsåt ska inte modi-

fieras eller efterges.87  Regeln i 1 kap 2 § andra stycket BrB bör endast ses som en erinran 

om att uppsåt inte alls är uteslutet även om gärningsmannen var berusad.  

Med det sagt går det emellertid inte att bortse från det faktum att uppsåtsbedömningen 

är särskilt komplicerad i situationer där den tilltalade varit både berusad och påverkad av en 

psykisk avvikelse.88 Problematiken förstärks av att domstolarna har en tendens att lätta lite 

på uppsåtskravet i just sådana situationer.89  

                                                 
84 Att kravet på medvetenhet sätts lågt framgår av Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s 275. Se även uttalande i 
Rödebymålet och RH 2011:65. 
85 Wennberg, Berusade eller drogade personers ansvar för brott – ny praxis på avvägar, 905-907. 
86 En uppfattning som baserades på det tidigare prejudicerande fallet NJA 1973 s. 590.  
87 Rättsfallets innebörd för rättsläget diskuteras utförligt av Leijonhufvud, Asp och Ulväng i SvJT 2012 s 337.  
88 Se NJA 2012 s. 45. Se även Ulväng och Asp, Straffansvar vid rus och psykisk störning. 
89 Westin, En ansvarslös reglering av den galnes skuld, s 225. 
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4.2.5 Uppsåtsbedömningen – tillräcklig grad av medvetenhet 

4.2.5.1 Psykisk avvikelse och bedömningen av uppsåt 

Reglerna rörande personligt ansvar tar i huvudsak sikte på gärningsmannens avsikter och 

inställning till sitt handlande. Gärningsmannen klandras för den handling han har vidtagit, 

men gärningsmannens klandervärdhet kan variera utifrån dennes inställning till sitt 

handlande. Gärningsmannen ska bedömas utifrån den kontext som förelåg vid gärningen. 

Det är ofta svårt att dra några säkra slutsatser om vilka avsikter eller vilken inställning en 

person har haft till sitt handlande, såvida den inte upplyser oss om det. Det är ju nämligen 

inte möjligt att blicka in i en annan människas medvetande. 

Vi kan skaffa oss viss information om gärningsmannens inställning genom att betrakta 

handlingen. Den som medvetet tar stora risker kan rimligen antas vara likgiltig inför att 

riskerna förverkligas. Att analysera gärningen kan emellertid vara kontraproduktivt i för-

hållande till en psykiskt avvikande lagöverträdare. Då vi analyserar handlingen utgår vi från 

vår föreställning om hur en ”normal”90 person hade resonerat och agerat i den givna 

situationen. Med det sagt kan bedömningen enligt min mening inte endast utgå från den 

objektiva handlingen. Framförallt gäller detta i fråga om psykiskt avvikande lagöverträdare. 

Människor agerar inte alltid utifrån rationella motiv, och det som framstår som rationellt 

för någon kanske inte gör det för en annan. Det är vanskligt att utgå från en normal 

persons föreställningar när gärningsmannen varit drabbad av en psykisk avvikelse. Han 

kanske har agerat utifrån en helt annan verklighetsföreställning. Det som för oss framstår 

som rationella avsikter kanske har en helt annan betydelse i den verklighet som den 

psykiskt avvikande befunnit sig i. Det kan i många fall vara svårt, även för den psykiskt 

avvikande själv, att förklara varför han agerat på ett visst vis.  

Bedömningar av uppsåt är till sin natur svåra. En sådan bedömning blir än svårare 

rörande en person vars verklighetsbild är avvikande. Straffrätten bygger på principen om 

att hellre fria än att fälla. Det vore därför rimligt att den ökade svårigheten ledde till fler fall 

av uppsåtsbrist.91 Tyvärr får det förmodligen motsatt effekt. Egendomligt nog verkar det 

som att uppsåtskravet lättare anses vara uppfyllt när det gäller psykiskt avvikande lagöver-

trädare.92  

                                                 
90 Med normal avses då en person som inte är influerad av psykisk avvikelse, som har förmågan att uppfatta verkligheten 
så som den är samt har förmåga att agera i enlighet med denna uppfattning.  
91 SOU 2012:17 s 527.  
92 SOU 2012:17 s 528. Se även Westin, Om bedömningen av uppsåt hos psykiskt avvikande lagöverträdare, s 111-123. 
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Ur ett historiskt perspektiv kan detta tänkas bero på att domstolarna velat säkerställa att 

gärningsmannens vårdbehov tillgodoses genom rättspsykiatrisk tvångsvård.93 Detta är i och 

för sig ett hedervärt ändamål men kan enligt min mening knappast motivera avsteg från 

kravet på skuld för ansvar. Som Håkan Westin uttrycker det: ”det är något olustigt att den 

svenska straffrättsskipningen på det sätt som här beskrivits träffar även personer som det 

inte finns något rimligt skäl att anse som straffrättsligt ansvariga.”94  

 

4.2.5.2 Medvetenhet som en förutsättning för uppsåt 

Enligt 1 kap 2 § BrB utgör de gärningar som kriminaliseras genom balken brott endast om 

de begås uppsåtligen, såvida inte ansvar för oaktsamhet är särskilt stadgat. En första 

förutsättning för att en person över huvud taget ska kunna tillskrivas uppsåt är att han har 

agerat i ett medvetet tillstånd.95 Enligt Asp m.fl. är medvetenhet motsatsen till medvetslös-

het: ”En medvetslös person är inte medveten om någonting och kan inte utföra 

kontrollerade gärningar eller tillskrivas personligt ansvar.”96 Detta sista påstående torde för 

all del vara sant. En medvetslös person agerar inte medvetet. Jag skulle emellertid vilja 

ifrågasätta det att omedvetenhet likställs med medvetslöshet: kan det inte rimligen finnas 

tillstånd där en person är vid medvetande men agerar omedvetet?97 Enligt min mening 

åsyftar begreppet medvetenhet en persons förmåga att förstå gärningens innebörd utifrån 

den kontext där denne befinner sig. En person som uppfattar omgivningen på ett full-

komligt verklighetsfrämmande sätt bör kunna betraktas som omedveten om vad han gör, 

utan att han måste ha varit medvetslös. Att vara medveten om något innebär inte att detta 

något måste vara direkt aktuellt i en personens medvetande. Det torde vara tillräckligt att 

man någon gång har vetat, inte glömt bort detta och har möjlighet att använda kunskapen. 

Enligt min mening måste en persons medvetandegrad hänföras till situationen så som han 

har uppfattat den.  Således måste bedömningen utgå från vilken kunskap gärningsmannen 

hade möjlighet att ta fram i situationen med beaktande av hans psykiska beskaffenhet.  

Det straffrättsliga begreppet medvetenhet finns inte tydligt definierat. Det är oklart i 

vilken utsträckning det överensstämmer med begreppet medvetenhet så som det definierats 

i avsnitt 3.7. Att Asp m.fl. väljer att relatera begreppet till medvetslöshet framstår som 

                                                 
93 Westin, En ansvarslös reglering av den galnes skuld, s 223. 
94 Westin, En ansvarslös reglering av den galnes skuld, s 225.  
95 Asp, m.fl. Kriminalrättens grunder, s 275. 
96 Asp, m.fl. Kriminalrättens grunder, s 275.  
97 Se avsnitt 3.7 angående skillnaden mellan begreppet att vara vid medvetande och begreppet medvetenhet. 
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något förvirrande. Här verkar det finnas en viss sammanblandning av begreppen 

”medvetenhet” och ”att vara vid medvetande”, så som begreppen normalt används.98  

Uppsåtsbedömningens krav på medvetenhet ska enligt doktrin och praxis sättas lågt.99 

Om det straffrättsliga begreppet medvetenhet likställs med att vara vid medvetande blir 

konsekvensen av ett lågt krav att i princip endast medvetslöshet utesluter uppsåt. Detta 

innebär att en person som är vid medvetande kan tillskrivas uppsåt även om denne agerat 

utifrån en totalt förvriden bild av verkligheten. För egen del anser jag att ett lågt medveten-

hetskrav kan medföra en del olustiga konsekvenser. Fundera exempelvis över följande: A 

har drabbats av en psykisk avvikelse som medfört att han är övertygad om att B i framtiden 

kommer att döda honom. I det ena fallet är A medveten om vem B är och i det andra fallet 

tror han att B är ett troll. Vi förutsätter att hotet inte är så nära förestående att det kan 

konstituera ett putativt nödvärn. Om medvetslöshet krävs för bristande medvetenhet bör 

den straffrättsliga bedömningen resultera i följande: Då A tror att B är ett troll bör han 

frikännas från mord eftersom rekvisitet ”annan” inte är täcks av A:s uppsåt, ett troll är inte 

en människa. I det andra fallet föreligger inte denna brist och han kan dömas för mord. 

Detta även om den psykiska avvikelsens intensitet och inverkan på A:s beteende, och 

verklighetsuppfattning, varit lika stor i båda fall. Är det rimligt att fallen behandlas olika? 

 

4.2.5.3 Medvetenhet och icke-handlingar 

Endast kontrollerade gärningar ska kunna föranleda ansvar för brott. Domstolarna 

bedömer i regel inte gärningsmannens kontrollförmåga separat utan som en del av uppsåt-

sprövningen, vid bedömningen av om tillräcklig grad av medvetenhet förelegat.100  

En person kan vara omedveten om sitt brottsliga handlande, så som begreppet 

medvetenhet har definierats i avsnitt 3.7, på två grunder. (1) Att han inte är medveten om 

vad han faktiskt gör, eller (2) att han inte är medveten om att det han gör är olagligt. 

Omedvetenhet är inte anknutet till en persons förmåga att kontrollera sin kropps rörelser, 

även om det förstås kan sammanfalla. En person kan vara fullt medveten om sina rörelser 

men samtidigt sakna kontroll över dem. 

I de fall då bristande förmåga sammanfaller med frånvaro av erforderlig medvetenhet 

föreligger uppsåtsbrist och den tilltalade frikänns. Man kan däremot fråga sig vad utfallet 

blir då en person varit medveten om sitt handlande men saknat förmåga att kontrollera det. 

                                                 
98 Jfr medvetenhetsbegreppet i avsnitt 3.7.  
99 Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s 275. Se uttalande i Rödebymålet och även RH 2011:65. 
100 Se avsnitt 4.2.2.1. 
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I dessa situationer föreligger ingen brist i uppsåt. Det kan däremot tänkas att ansvarsfrihet 

skulle kunna grunda sig på tillfällig sinnesförvirring eller frånvaro av kontrollerad gärning. 

Men domstolarna gör ingen särskild bedömning av gärningskontroll eller av om det 

förelegat en tillfällig sinnesförvirring.101 Ansvarsfrihet ska i dessa fall i stället åstadkommas 

genom uppsåtsprövningens krav på medvetenhet. En tillfällig sinnesförvirring kan förmod-

ligen inte åberopas som stöd för ansvarsfrihet i andra fall än då den medfört uppsåtsbrist.102 

Frågan blir då hur en frånvaro av en kontrollerad gärning inverkar på medvetenhetskravet. 

Eftersom alla fall av bristande kontrollförmåga inte sammanfaller med bristande 

medvetenhet måste det straffrättsliga begreppet medvetenhet utvidgas eller kompletteras 

för att samtliga fall av bristande kontrollförmåga ska leda till ansvarsfrihet.   

 

                                                 
101 Se avsnitt 4.2.2.1 angående kontrollerad gärning och 4.2.3 angående tillfällig sinnesförvirring. 
102 Se avsnitt 4.2.3. 
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4.2.6 Sammanfattande reflektioner angående rättsläget 

När något har inträffat måste det, för att utgöra brott, kunna beskrivas som en gärning. 

Icke-handlingar ska inte bestraffas. En gärning kan antingen bestå av en underlåtenhet eller 

en handling. För att en handling ska kunna utgöra ett uppsåtligt brott måste den dessutom 

vara medveten. En medveten handling består av två element: (1) rörelser som agenten har 

haft förmåga att kontrollera och (2) en tillräcklig grad medvetenhet om innebörden i 

handlandet. Det hela kan beskrivas genom följande figur.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Det rör sig om två parametrar som är oberoende av varandra. Medvetenhet kan föreligga i 

fall där kontroll saknas och kontroll kan föreligga i fall där medvetenhet saknas. För att 

rättmätigt kunna klandra en människa måste båda parametrarna föreligga.  

 

 

Tillräcklig	  grad	  
av	  medvetenhet	  

Gärningskontroll	  

Medvetet	  
handlande	  

Total avsaknad 

av medvetenhet 

 

Fullständig 

medvetenhet 

Total avsaknad av 

kontrollförmåga 

Gärnings-

kontroll 

Fullständig 

kontroll 

Tillräcklig grad av 

medvetenhet för 

uppsåt 



 40 

 

Typfallet då frånvaro av kontrollförmåga sammanfaller med omedvetenhet är när en 

person är medvetslös. Den som är medvetslös har ingen uppfattning om sin omgivning 

och kan inte styra sin kropps rörelser. Förhållandet mellan medvetenhet och kontroll-

förmåga kan illustreras genom följande figur: 

 
De båda cirklarna symboliserar området där kontrollförmåga saknas och omedvetenhet 

föreligger. Medvetslöshet utgör den centrala punkten i områdena där cirklarna överlappar 

varandra. En person måste åtminstone vara vid medvetande för att kunna vidta medvetna 

handlingar.  

En medveten handling föreligger om rörelserna kan beskrivas som en kontrollerad 

gärning och uppsåtsbedömningens krav på medvetenhet är uppfyllt. Domstolar gör i regel 

ingen separat bedömning av om en kontrollerad gärning förelegat utan detta sägs påverka 

bedömningen av om medvetenhetskravet är uppfyllt. Eftersom frånvaro av kontroll-

förmåga inte alltid sammanfaller med omedvetenhet är det intressant att undersöka hur 

bedömningen av medvetenhetskravet sker i praktiken.  
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4.3 Rättsfallsgenomgång 

4.3.1 Inledning 

I detta avsnitt refereras och analyseras ett urval av de rättsfall som berör det straffrättsliga 

kravet på medvetenhet. Syftet är att med hjälp av rättsfallen definiera vad som straffrättsligt 

utgör ett medvetet handlande. De intressanta frågorna är vilka brister som anses vara straff-

rättsligt relevanta, i det avseendet att de leder till ansvarsfrihet. 

 

4.3.2 Reflexer, sjukdom, sömngång och rörelser under medvetslöshet  

Bristande medvetenhet föreligger vid reflexrörelser. Detta framgår av NJA 1976 s. 186, det 

s.k. ”Kvastfallet”. Omständigheterna i målet var i korthet följande: Ett slagsmål mellan A 

och B slutade i att A dödade B genom att tilldela denne ett antal knivhugg mot bröstet. 

Enligt A hade knivhuggen utdelats när denne befann sig i ett tillstånd där han inte var 

medveten om sina handlingar. A menade att tillståndet hade orsakats av att B tryckt ett 

skurborstskaft mot A:s hals och dessutom pressat hans huvud mot en vägg. Den sak-

kunnige som hördes i målet uppgav bland annat följande: 

 ”Ett tryck på sidan av halsen kan ge en reflex från sinus caroticus som leder till 
minskad hjärtfrekvens och sänkt blodtryck. Effekten härav kan bli, att den som 
utsattes för trycket förlorar medvetandet under ett kort tidsmoment eller får 
medvetandet grumlat; han kan då också drabbas av minnesförlust. Under det 
mycket korta tidsmoment som själva reflexen varar är han oförmögen att utföra 
kroppsrörelser; han kan således inte utdela ett hugg med en kniv. Under den 
grumling av medvetandet som kan råda under någon minut efter själva reflexen 
är emellertid sådana kroppsrörelser möjliga utan att vederbörande likväl har 
förmåga att styra dem.”103  
 

Mot bakgrund av sakkunnigutlåtandet ansåg HD att det inte gick att utesluta att A befunnit 

sig ett tillstånd av sänkt medvetenhet.   

Även i NJA 1968 s. 500 menade gärningsmannen att den åtalade gärningen var utlöst av 

en reflex. Ett gäng raggare hade tidigare fört oväsen på gatan utanför A:s bostad. Uppretad 

av raggarnas beteende tog A en pistol och konfronterade dem. Efter viss ordväxling sköt A 

åtminstone ett skott vardera mot två av raggarna. A menade att han avlossat skotten 

reflexmässigt, i den meningen att han avlossade skotten ofrivilligt på grund av att han blivit 

skrämd. Det sakkunnigutlåtande som inhämtades i målet gav inte stöd för A:s invändning. 

Enligt HD var det med hänsyn till omständigheterna uteslutet att A inte var i sådan grad 

                                                 
103 Se NJA 1976 s. 183. 
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medveten om sitt handlande att skotten måste anses ha avlossats uppsåtligen. A befann sig 

den aktuella kvällen i psykisk obalans och var under konfrontationen med raggarna i ett 

mycket starkt affekttillstånd. Ett affekttillstånd utesluter inte att handlingen kan ha vidtagits 

med sådan grad av medvetenhet att den får anses vara uppsåtlig.   

 Rörelser som sker under medvetslöshet eller liknande tillstånd, exempelvis rörelser 

under sömn eller under inverkan av vissa fysiska sjukdomstillstånd, har ansetts kunna 

orsaka bristande medvetenhet.104 I NJA 1969 s. 401 led den tilltalade (A) av diabetes. Den 

aktuella dagen hade han ätit något mindre än normalt och känt sig yr och dåsig. Enligt A 

hade han därför gått och lagt sig efter kvällsmaten. A hade inget minne av det som därefter 

inträffat. A ska under kvällen bland annat ha knuffat till B. Enligt den sakkunnige som 

hördes i målet befann sig A i ett hypoglykemiskt tillstånd som medförde att han ”inte visste 

vad han gjorde”. Enligt HD styrktes dessa uppgifter av omständigheterna i övrigt. A var 

inte tidigare lagförd för våldsbrott och det gick inte att hitta ett rimligt motiv till A:s 

handlande. Även om A:s uppträdande visserligen gav intryck av att vara medvetna och 

avsiktliga handlingar så bedömdes A inte ha varit i sådan grad medveten om sitt handlande 

att uppsåt förelåg. Förutom diabetes finns det även andra fysiska sjukdomar som enligt den 

straffrättsliga litteraturen kan orsaka tillstånd av omedvetenhet. Ett klassiskt exempel är 

epilepsi.105 

I SvJT 1968 rf s. 75 dömdes emellertid en diabetiker för vårdslöshet i trafik då han under 

ett svårartat blodsockerfall föll i medvetslöshet och körde på en cyklist. Den tilltalades kör-

kort hade tidigare dragits in med hänvisning till hans svåra diabetes. Sjukdomstillståndet 

innebar att han ofta drabbades av kraftiga insulinkänningar vilket medförde omdömeslöst 

och irrationellt beteende. Detta kunde senare utvecklas till medvetslöshet, i form av så 

kallad diabeteskoma. Enligt Strahl stod domstolen inför valet att antingen anse att 

uppsåtskravet var uppfyllt, trots den grava nedsättningen av medvetenhet, och utdöma 

ansvar eller frikänna på grund av uppsåtsbrist.106 Domstolen valde det första alternativet. 

Rättsfallet är intressant eftersom det vid en första anblick ger intrycket av att uppsåt kan 

föreligga även om gärningsmannen i princip varit medvetslös, ett sådant tillstånd borde ju 

rimligen utesluta kontrollerat medvetet handlande. Jag skulle emellertid vilja tolka rättsfallet 

på ett annat sätt. Enligt min mening består gärningsmannens otillåtna gärning i att han 

väljer att framföra bilen trots att han känner av sin sjukdom. Gärningsmannen var väl 

                                                 
104 Jareborg, Straffrättens ansvarslära, s 40-41. Att sömngång accepteras som grund för uppsåtsbrist framgår av 
exempelvis av Hovrätten för Övre Norrlands dom meddelad 2012-10-26 i mål nr B 564-12 (våldtäkt) och Hovrätten för 
Övre Norrlands dom meddelad 2014-02-20 i mål nr B36-13 (rattfylleri) 
105 Jareborg, Handling och uppsåt, s 147-148. 
106 Strahl, Straffrätt 1965-1968, s 351-352. 
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medveten om att sjukdomen kunde försätta honom i medvetslöst tillstånd. Han bör av 

denna anledning även i ett tidigare skede kunna tillskrivas uppsåt alternativ oaktsamhet för 

det som sedan inträffar när han befinner sig i ett okontrollerat tillstånd.107 En sådan 

bedömningsmodell har även använts i andra fall. Exempelvis i SvJT 1966 rf s 22 och SvJT 

1968 rf s 12 som båda gällde medvetslöshet och rattfylleri.108  

Sammanfattningsvis kan bristande medvetenhet föreligga i vart fall då gärningsmannen 

varit medvetslös, eller befunnit sig i ett liknande tillstånd (NJA 1969 s. 401), eller då rörel-

serna är resultatet av en reflex (NJA 1976 s. 183). Såväl kontrollförmåga som insikt i 

gärningens innebörd torde i dessa fall vara uteslutet. Detta gäller även om gärningsmannens 

handlande utifrån sett ger intrycket av att vara medvetna och avsiktliga handlingar (NJA 

1969 s. 401). Anledningen till att gärningsmannen befunnit sig i ett sådant tillstånd kan vara 

sjukdom eller sömn. Medvetslöshet och därmed jämförliga tillstånd får tillsammans med 

reflexer anses utgöra typfallen då vi kan vara helt säkra på att bristande medvetenhet 

föreligger.  

 

4.3.3 Nedsatt insikt eller kontrollförmåga på grund av psykiska tillstånd  

Vad gäller fysiska sjukdomar är det ofta möjligt att bevisa kausallinjer mellan sjukdomen 

och ett efterföljande beteende eller händelseförlopp. Vi vet exempelvis att en epileptiker 

kan drabbas av okontrollerbara spasmer vid ett epileptiskt anfall. Inverkan av en psykisk 

avvikelse är, däremot, betydligt svårare att koppla till ett visst beteende eller händelse-

förlopp. Till att börja med finns det ofta en osäkerhet i frågan huruvida den psykiska 

avvikelsen förekommit över huvud taget. Dessutom tillkommer ytterligare svårigheter med 

att bevisa ett kausalt samband mellan en händelse och det psykiska tillståndet.  

En psykisk avvikelse kan medföra att gärningsmannen hamnar i ett tillstånd där han har 

begränsad kontrollförmåga över eller insikt i sitt handlande. Så var exempelvis fallet i RH 

1985:62. I målet hade A attackerat sin hustru bland annat genom att knivhugga henne och 

slå henne i huvudet med ett tillhygge. A:s maka beskrev händelseförloppet enligt följande:  

”Det var som en annan människa, t o m hans utseende var förändrat. Han 
verkade alldeles stel och såg kantig ut i ansiktet. Han hade en krans av 
guldfärgade tallkottar på huvudet. Golvet i hallen var fyllt av glas. Alla ljus i 
lägenheten var tända. Också i vardagsrummet var olika föremål utplacerade, bl 
a stod det värmeljus på golvet. När hon mer eller mindre automatiskt böjde sig 
ner för att ta upp ett ljus, blev han mycket upprörd. Han slog omkull henne på 
golvet så att hon blev liggande på rygg.”  
 

                                                 
107 Så kallad föregående gärningskontroll, se avsnitt 4.2.2.2.  
108 Jfr även Strahl, Straffrätt 1965-1968, s 351.  
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Av det rättspsykiatriska utlåtandet framgick att A hade begått gärningen under inflytande av 

sinnessjukdom och var i stort behov av vård. Det framgick även att A:s beteende stått helt 

utanför hans kontroll och att det var omöjligt att rekonstruera hans psykiatriska tankevärld. 

Med beaktande av A:s sinnestillstånd var det enligt hovrätten inte bevisat att A varit i sådan 

grad medveten om sin omgivning och sitt handlande att han kunde tillskrivas uppsåt. 

Utifrån rättsfallet måste vi i vart fall kunna dra slutsatsen att medvetslöshet inte är ett krav 

för att bristande medvetenhet ska anses föreligga. A var definitivt inte medvetslös, även om 

hans handlande framstod som mycket egendomligt. Det går däremot inte att dra några 

säkra slutsatser angående vad den bristande medvetenheten bestod i. Innebar tillståndet en 

bristande kontrollförmåga, en bristande förståelse av gärningens innebörd eller en kombi-

nation av de båda? 

Ett ytterligare bevis för att bristande medvetenhet kan föreligga även i fall där gärnings-

mannen är vid medvetande är RH 1994:78. I målet stod A åtalad för vårdslöshet i trafik 

och obehörigt avvikande från trafikolycksplats, sedan han framfört en personbil vårdslöst 

och orsakat en trafikolycka.  A erkände gärningarna men bestred ansvar med hänvisning till 

uppsåtsbrist. A hade under veckan före händelsen lidit av en gradvis tilltagande psykisk 

sjukdom. Med anledning av sjukdomen hade A inte sovit på hela veckan. A drabbades 

dessutom av vanföreställningar som innebar att han trodde sig vara odödlig med förmåga 

att kontrollera tid och rum, han trodde sig vara ”Messias”. A uppgav att han hade varit 

medveten om att han framförde fordonet men uppfattat situationen som att han hade full 

kontroll och att det därför inte förelåg någon fara för honom eller andra trafikanter. Vid 

olyckan blev han därför mycket förvånad. Han hade uppfattat den andra bilen som ett 

flygplan som precis hade landat. Enligt sakkunnigutlåtandet som framlades i målet led A av 

en manodepressiv psykos. Den som drabbas av ett sådant sjukdomstillstånd kan få en all-

varligt störd verklighetsuppfattning. Enligt sakkunnigutlåtandet befann sig A i ett tillstånd 

där han inte hade förmåga att korrekt registrera och tolka sinnesintryck. Enligt hovrätten 

var A:s tankevärld i sådan grad utan förankring i verkligheten att han fick anses vara omed-

veten om sitt handlande. Därmed ogillades åtalet.  

I målet relateras den bristande medvetenheten till A:s avvikande verklighetsbild. Av 

rättsfallet framgår ingenting som tyder på att A skulle ha förlorat kontrollen över sitt 

handlande. Vid tidpunkten för gärningen var A vid medvetande. Han var dessutom förmö-

gen att ta vissa intryck av händelseförloppet så som det verkligen utspelade sig. Han var 

exempelvis medveten om att han framförde en bil, och att det fanns andra bilister på 
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vägen. En handling kan således vara omedveten – eller tillfälligt omedveten – även om 

gärningsmannen har haft en viss förmåga att uppfatta och agera utifrån verkligheten.  

Det finns även andra fall där gärningsmannens handlande har bedömts som omedvetet 

även om han har interagerat med sin omgivning. I RH 1999:139 stod A åtalad för bland 

annat grov misshandel. Enligt hovrätten var det styrkt att A hade orsakat händelserna som 

han stod åtalad för: han skulle bland annat ha hotat och misshandlat ett antal personer. 

Enligt det rättspsykiatriska utlåtandet och yttrandet från socialstyrelsens rättsliga råd 

begicks gärningarna under inverkan av en allvarlig psykisk störning. Den allvarliga psykiska 

störningen hade orsakats av stress, sömnbrist och uttröttning i kombination med alkohol-

påverkan. De sakkunniga i målet menade att A:s beteende var helt personlighetsfräm-

mande. Det fanns inga rimliga motiv bakom gärningarna, utan de framstod som obegripliga 

och orimliga. Mot bakgrund av denna bedömning drog hovrätten slutsatsen att A inte 

kunde anses ha varit i sådan grad medveten om sitt handlande att han agerat med uppsåt. 

Under i princip hela händelseförloppet hade A kommunicerat med olika personer och på 

andra sätt interagerat med omgivningen på ett sådant sätt att han i viss mån måste ha varit 

medveten om världen runt omkring sig. 

Gärningsmannens handlande får emellertid inte ha varit allt för knutet till verkligheten. 

RH 2001:38 gällde försök till dråp. Händelseförloppet var kortfattat följande: A hade varit 

på fest och druckit alkohol, och han var kraftigt berusad. A hade av okänd anledning 

lämnat festen och klättrat upp i en ca 15 m hög byggställning. Då två poliser kom till 

platsen för att förmå A att komma ner uppstod tumult mellan A och poliserna. A utdelade 

sparkar och utövade annat våld som var ämnat att kasta polismännen till marken. A 

invände mot ansvar med hänvisning till att han saknat uppsåt. Enligt den rättspsykiatriskt 

sakkunnige som hördes i målet var gärningarna begångna under inverkan av en sådan avvi-

kande alkoholreaktion som utgör allvarlig psykisk störning. Socialstyrelsens rättsliga råd 

instämde i denna bedömning. Hovrätten gjorde bedömningen att A trots sitt psykotiska 

tillstånd haft sådan handlingskontroll och omdömesförmåga att gärningarna skulle anses 

vara begångna med uppsåt. Hovrätten baserade denna slutsats på A:s beteende vid 

byggnadsställningen och under transporten till sjukhus, bland annat eftersom A varit 

förmögen att kommunicera och svara adekvat på tilltal från polismännen.  

A:s förmåga att interagera med omvärlden blev utslagsgivande för bedömningen av om 

han handlat med tillräcklig grad av medvetenhet. Av rättsfallsreferatet framgår inte om det 

rättspsykiatriska utlåtandet innehöll någon beskrivning av A vid gärningstillfället, som hade 
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kunna inverka på ansvarsbedömningen.109 Jag väljer därför att dra följande försiktiga 

slutsats av rättsfallet: Att gärningsmannen interagerar med och reagerar på omvärlden kan 

tyda på att handlandet varit medvetet. I vart fall då detta inte emotsägs av den rättspsykiat-

riska undersökningen.  

Sammantaget torde man hitintills kunna dra följande slutsatser: Medvetenhet är inte ute-

slutet av att gärningsmannen är vid medvetande (RH 1985:62). Gärningsmannen kan i viss 

utsträckning till och med ha varit medveten om och ha interagerat med delar av sin 

omgivning (RH 1994:78 och RH 1999:139). Om gärningsmannen uppvisar en alltför stor 

interaktionsförmåga eller om hans beteende verkar vara reaktioner på den faktiska situatio-

nen föreligger medvetenhet, i vart fall då detta inte emotsägs av den rättspsykiatriska under-

sökningen (RH 2001:38). Enligt min mening kan rättsläget fram till Rödebymålet (RH 

2008:90) sammanfattas på detta sätt.  

 

4.3.4 Utvecklingen efter Rödebymålet 

RH 2008:90, det s.k. Rödebymålet. Omständigheterna i målet var i korthet följande: A:s 

familj hade under en längre tid trakasserats på olika sätt av ett ungdomsgäng. 

Trakasserierna riktade sig i huvudsak mot A:s barn. Vid kvällen för händelseförloppet hade 

A konsumerat en viss mängd alkohol samt tagit antidepressiva och lugnande mediciner. 

Händelseförloppet initierades av att ungdomsgänget dök upp utanför A:s bostad för att 

hämnas en tidigare incident med A:s fru. Vid denna tidpunkt sov A. Då A vaknade för att 

gå på toaletten blev han varse ungdomsgängets närvaro. Detta föranledde A att klä på sig 

och ta sig till sitt vapenskåp. Där försökte han utan framgång att ladda en älgstudsare. När 

detta misslyckades tog han istället ett hagelgevär och några patroner. Hagelgeväret hade två 

pipor placerade ovanpå varandra. A laddade vapnet och begav sig ut på gården. A sköt två 

skott mot ungdomsgänget. B träffades i armen och C i skinkan. Därefter laddade A om det 

ena av gevärets pipor och sköt C i ryggen. Med anledning av skottet föll C till marken. Där-

efter laddade A om geväret ytterligare en gång. Han jagade sedan ikapp B och sköt denne i 

ryggen, B avled omedelbart.  

A kunde i efterhand inte förklara sitt agerande och hade svårt att minnas 

händelseförloppet. A menade att han på grund av sitt psykiska tillstånd inte varit medveten 

om sitt handlande. Hovrätten gjorde följande bedömning: Under händelseförloppet hade A 

vidtagit ett flertal åtgärder av varierande slag, exempelvis låst upp ett vapenskåp samt 

                                                 
109 Det har heller inte varit möjligt att ta del av utlåtandet vid domstolen eftersom dokumenten har gallrats.  
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plockat på sig och laddat ett vapen. Under det relativt utdragna händelseförloppet hade A 

bland annat avfyrat och laddat om vapnet ett antal gånger. Han hade även ställt tillbaka 

vapnet och ringt polisen, där han redogjorde för hur han skjutit två personer. Enligt 

hovrätten bar A:s handlande det medvetna handlandets yttre kännetecken. Med anledning 

av detta ansåg hovrätten att A varit i tillräcklig grad medveten om sitt handlande för att 

gärningarna skulle anses vara begångna med uppsåt. A dömdes för dråp och grov 

misshandel men förklarades fri från påföljd i enlighet med 30 kap. 6 § 2 p BrB. 

 I målet genomfördes omfattande rättspsykiatriska undersökningar.110 Enligt de rätts-

psykiatriskt sakkunniga saknade A vid gärningstillfället förmåga till rationellt tänkande och 

medvetenhet om vad han gjorde. Det angavs även att han saknade kontroll över sitt 

handlande. A:s handlande uppgavs ha varit ett reflexmässigt beteende, där den del av 

hjärnan som svarar för den förnuftsmässiga analysen varit bortkopplad på grund av den 

stressreaktion som situationen innebar. Uppgifterna om A:s psykiska tillstånd medförde 

enligt hovrätten inte att A:s handlande skulle betraktas som omedvetet, eftersom A:s 

handlande genomgående utgjorde reaktioner på händelser från omvärlden: han bemötte ett 

utifrån kommande hot genom att vidta en serie åtgärder. Att A inte på ett normalt sätt 

kunde överväga olika handlingsalternativ ansågs inte medföra att handlandet skulle betrak-

tas som omedvetet. Eftersom A:s handlande inte heller företogs reflexmässigt eller i ett 

tillstånd av omtöckning var han enligt hovrätten i tillräcklig grad medveten om sitt 

handlande för att uppsåt inte skulle uteslutas. 

Rättsfallet är mycket intressant. De rättspsykiatriska undersökningarna gav stöd för att 

A:s kontrollförmåga var starkt nedsatt och även att hans uppfattning om omgivningen till 

viss del varit förvrängd. Att A:s psykiska tillstånd medförde en nedsättning av hans 

förmåga att välja mellan olika handlingsalternativ uteslöt inte medvetenhet. A befann sig i 

ett tillstånd som medförde en nedsatt förmåga att välja sina rörelser, en form av nedsatt 

kontrollförmåga. A var vid medvetande under hela händelseförloppet. Han var även till viss 

del medveten om sin omgivning, eftersom han reagerade på och interagerade med 

omvärlden. Enligt min mening måste rättsfallet tolkas så att en nedsatt kontrollförmåga 

inte ensamt är tillräckligt för att utesluta medvetenhet i fall där gärningsmannen i övrigt 

agerar på ett till synes medvetet sätt. Detta även om den rättspsykiatriska utredningen ger 

stöd för att gärningsmannen kontrollförmåga i princip varit obefintlig. De sakkunniga som 

hördes i målet uppgav bland annat följande så som de återgivits i domskälen: 

                                                 
110 Den psykiatriska utredningen fick betydligt större utrymme i tingsrättens domskäl än i hovrättens domskäl. Vi kommer 
att återkomma till det som framgick av tingsrättens domskäl senare. Se avsnitt 5.1.5.1. 
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 ”A var oförmögen att resonera och ändra sitt beteende tills det hot han 
utsattes för var undanröjt. A kunde inte väckas, för det hot han utsattes för var 
så grundligt och basalt att det helt tog överhanden. Det är svårt att säga hur 
långt förlopp som kan inrymmas inom en sådan panikreaktion innan ett 
uppvaknande sker men ett förlopp på två minuter kan inrymmas … [Peter 
Andiné111] tror inte att A funderade på olika alternativ utan detta skedde 
automatiskt utan medvetna överväganden. Han vill dock inte som 
rättspsykiatriker säga att medvetandet var noll. Någon form av bearbetning i 
hjärnan har skett men det har inte varit normalt rationellt tänkande. … 
[Andiné] menade att laddning och skjutande är inövat så rekylen kan mycket väl 
bara ha noterats av hjärnan. Någonstans vid sådana förlopp finns en gräns för 
när en panikreaktion går över när situationen löses. Laddningen av geväret bröt 
inte omedvetenheten … Paniken hade kunnat resultera i att [A] svimmade eller 
började skrika men hans enda tanke var att undanröja hotet. När detta var gjort 
släppte den automatiska paniken. Hjärnbarken kvicknade till och han kunde 
börja fungera mer normalt.” 

”Vid gärningen saknade A kontakt med verkligheten. A upplevde ett hot 
vars dimensioner han inte längre kunde se. Hans tillvaro höll på att ta slut och 
han kände ett behov att försvar sig från hotet, som inte var verklighetsanpassat 
… Situationen resulterade i att de känslor som han hade inom sig gjorde att han 
inte kunde behärska sig utan kände att han måste försvara sin familj. Det växte 
hela tiden och i den aktuella situationen gick det över gränsen. A hade fungerat 
dåligt under en ganska lång tid och i den aktuella situationen brast det så att ha 
inte klarade av att kontrollera sina impulser … A sköt för att rädda sig och sin 
familj men förstod inte alls vad han gjorde, eftersom han inte kunde tänka 
rationellt och hans intellekt var satt ur spel”. 

 
A:s psykiska tillstånd påverkades även av hans uppfattning om verkligheten. Utifrån den 

rättspsykiatriska utredningen var det tydligt att A:s psykiska tillstånd utlöstes av ungdoms-

gängets närvaro vid bostaden. Han uppfattade ungdomsgängets närvaro som ett allvarligt 

hot mot sin familj. Detta utlöste en panikreaktion som förstärkte A:s uppfattning om hotet. 

Enligt hovrätten dock inte i sådan utsträckning att A var ansvarsbefriad på grund av 

reglerna om putativt nödvärn.   

För egen del är jag av uppfattning att det psykiska tillståndet framförallt får anses ha 

påverkat A:s kontrollförmåga. Att A inte på ett normalt sätt kunnat överväga sina hand-

lingsalternativ uteslöt enligt hovrätten inte att A varit medveten om vad han gjorde.112 Är 

förmågan att välja ett annat handlingsalternativ helt utslagen borde handlandet rimligen inte 

kunna beskrivas som kontrollerat. Under sådana förutsättningar har man inte haft någon 

möjlighet att handla annorlunda. Enligt min mening är det med anledning av Rödebymålet 

osäkert om en bristande kontrollförmåga ensamt kan medföra en sådan bristande grad av 

medvetenhet att uppsåtsbrist föreligger.  

Rödebymålet har även påverkat domstolarnas tillämpning av medvetenhetsbegreppet i 

förhållande till förvrängda verklighetsuppfattningar. Rödebymålet har tolkats som en 

                                                 
111 Docent och specialist i psykiatri och rättspsykiatri. Chef för rättspsykiatriska avdelningen i Göteborg. 
112 NJA 2012 s 45 
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generell inskränkning av medvetenhetsbegreppet. Efter Rödebymålet anses det krävas ett 

tämligen litet mått av medvetenhet för att uppsåt ska kunna föreligga. Detta framgår av två 

senare rättsfall, nämligen RH 2011:64 (bristande kontroll) och Göta hovrätts dom 

meddelad 2011-01-04 i mål B 2256-10 (förvrängd verklighetsuppfattning). 

I RH 2011:64 befann sig B, som var ett ganska litet barn, den aktuella kvällen hos sin 

farmor, eftersom B:s föräldrar befann sig på sjukhus. På grund av att B:s farmor var sjuk så 

hade hon tagit hjälp av A för att ta hand om B. B hade tidigare varit förkyld och hade 

därför var i ögonen. När A på morgonen tvättade bort varet började B att gråta. Detta 

föranledde A att upprepade gånger slå B och även upprepade gånger lyfta B i håret och 

släppa henne i golvet. A åtalades för grov misshandel. A erkände gärningen men invände 

mot ansvar. A menade att han hade förlorat kontrollen över sitt handlande med anledning 

av en tillfällig sinnesförvirring. Hovrätten behandlade invändningen inom ramen för 

bedömningen av huruvida A varit i tillräcklig grad medveten om sitt handlande för att 

kunna tillskrivas uppsåt. Enligt hovrätten ska frågan om medvetenhet, med hänvisning till 

Rödebymålet, behandlas strängt. Även om den rättspsykiatriska undersökningen tyder på 

att den tilltalade vid gärningstillfället saknat förmåga till rationellt tänkande och saknat 

medvetenhet om vad han gjorde kan gärningsmannen ändå anses ha uppsåt.   

Enligt hovrätten var A i sådan grad medveten om sitt handlande att han fick anses ha 

agerat med uppsåt. Hovrätten bedömde även A:s handlande utifrån tillfällig sinnes-

förvirring som en oskriven ansvarsfrihetsgrund. Det ansågs inte, med hänvisning till den 

rättspsykiatriska utredningen, föranleda ansvarsfrihet. A dömdes för grov misshandel. Vid 

straffmätningen sattes dock straffvärdet ned eftersom ”A till följd av sin problematik hade 

starkt nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande vid gärningstillfället”.113  

Göta hovrätts dom meddelad 2011-01-04 i mål B 2256-10 handlande om A och B som var ett 

par. En kväll hade A och B gått till sängs tillsammans som vanligt. B hade somnat i A:s 

armar. Under natten vaknade B av att A utdelade två knivhugg mot henne. Attacken 

avbröts av att det ringde på ytterdörren. A ringde då SOS Alarm och uppgav att han hade 

dödat en människa. Enligt polisen som kom till platsen framstod A som frånvarande och 

han verkade inte förstå vad som hade hänt. Polisen uppgav att A pratade osammanhäng-

ande och verkade förvirrad. Det förelåg ingen tidigare osämja mellan A och B. 

A invände mot ansvar att han inte varit medveten om sitt handlande. Enligt den 

rättspsykiatriska undersökningen hade A begått gärningen under inverkan av en allvarlig 

psykisk störning och i det närmaste helt saknat förmåga att förstå gärningarnas innebörd. 

                                                 
113 RH 2011:64 
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Enligt den rättspsykiatriskt sakkunnige som hördes i målet hade A befunnit sig i en annan 

föreställningsvärld än den normala. Att han avbröt sitt handlande då det ringde på 

ytterdörren tydde på en viss medvetandenivå och vakenhetsgrad. Samtalet med SOS alarm 

indikerade att A uppfattade att något allvarligt hade hänt. A hade i samtalet med polisen 

givit ett till viss del rationellt intryck och kunnat berätta om händelseförloppet och den 

kniv som använts. Utifrån en samlad bedömning av omständigheter gjorde hovrätten 

bedömningen att A måste ha varit i tillräcklig grad medveten om sitt handlande för att 

anses ha begått gärningen med uppsåt. Hovrättens bedömning baserades i huvudsak på 

uppgifterna om hur A agerade strax efter gärningen.   

Delar av händelseförloppet medför att man enligt min mening kan ifrågasätta hovrättens 

slutsats. Det fanns inget motiv till varför A skulle vilja skada B. A och B hade inte varit i 

någon tidigare konflikt. B beskrev attacken som oprovocerad och hon skrek för att förmå 

A att sluta. A reagerade inte förrän det ringde på dörren. B uppgav att hon upplevde det 

som att A blev rädd eller vaknade till av ringsignalen. Enligt polisen Mats Hedin som anlänt 

till platsen strax efter händelsen verkade A ha varit förvirrad och han pratade bland annat 

om ett bröllopsfoto där brudens tiara fanns i marijuana. Delar av A:s handlande framstår 

som väldigt märkliga och svåra att förklara. Slutligen talade den rättspsykiatriska undersök-

ningen starkt mot att A varit medveten om sitt handlande. I tingsrätten sammanfattades 

den rättpsykiatriska undersökningen enligt följande:  

 ”Håkan Bartler, ansvarig undersökningsläkare, har förklarat att undersök-
ningsteamet varit enigt i sin bedömning. Enligt teamets bedömning har A inte 
haft förmåga att inse gärningens innebörd. Bartlers uppgifter kan inte förstås på 
annat sätt än att A inte i tillräcklig grad varit medveten om sitt handlande och 
att innehållet i hans psykotiska tankevärd vid gärningen inte gått att rekonstru-
era. Det förhållandet att A själv ringt SOS säger, enligt Bartler, inte något om 
hans tillstånd vid gärningen eftersom ett sådant psykostillstånd inte med 
nödvändighet innebär att man genomgående handlar irrationellt.”114 

 
 

4.3.4.1 Samurajmålet 

Rödebymålet har tolkats som att det krävs ett tämligen litet mått av medvetenhet för att 

uppsåt ska kunna föreligga. Denna tolkning bekräftas ytterligare av det s.k. Samurajmålet 

NJA 2012 s. 45. Omständigheterna i målet var i korthet följande. A hade spenderat kvällen 

tillsammans med sin flickvän där de ägnade sig åt att dricka vin och titta på film. A konsu-

merade större delen av den treliters vinbox som paret delade på. Sedermera begav sig B till 

sängen för att sova och A somnade på soffan. A uppgav att han inte hade något minne av 

                                                 
114 Se Jönköpings tingsrätts dom 2010-07-02 i mål nr B 863-10. 
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kvällen. B var väldigt tagen av händelsen och hade även hon svårt att redogöra för 

händelseförloppet.  Händelseförloppet var därför oklart. Utifrån den tekniska bevisningen 

var det enligt HD visat att A med ett samurajsvärd utdelade ett flertal hugg mot B. 

Enligt det rättspsykiatriska utlåtandet, vilket även stöds av Marianne Kristianssons115 

yttrande116, var A vid tillfället för gärningen drabbad av en icke ändamålsenlig stressreaktion 

efter ett alkoholutlöst impulsgenombrott med kortvarig förvirring av psykosnära, men inte 

psykotisk, karaktär. Detta innebar en psykisk störning, dock inte en allvarlig sådan. 

Störningen kan ha fått till följd att agerandet inte processats medvetet av de delar av 

hjärnan som har hand om planering och konsekvenstänkande och som förväntas vara en 

förutsättning för medvetet handlande. 

B:s skador var väsentligen lokaliserade till övre delen av kroppen. Mot bakgrund och 

med hänsyn till det stora antalet skador fanns det enligt HD ingen anledning att räkna med 

annat än att A hade kontroll över sitt handlande.117 Enligt HD rörde det sig, förutom möjli-

gen inledningsvis, inte om ett reflexmässigt agerande. 

 I uppsåtsfrågan gjorde HD följande bedömning: Först och främst konstateras att 

Marianne Kristiansson yttrande gav visst stöd för att A:s medvetenhetsgrad varit sänkt. 

Utifrån det relativt långvariga händelseförloppet, vilket omfattade ett flertal hugg på olika 

platser i lägenheten, måste A under handlandet ha blivit så pass medveten om att han 

utövade våld mot en människa att han, i vart fall under den senare delen av händelse-

förloppet, måste ha haft uppsåt. HD bedömde även situation utifrån en invändning om 

putativ nödvärnsexcess, utan att det föranledde ansvarsfrihet. A dömdes för synnerligen 

grov misshandel.  

Enligt HD var således A medveten om sitt handlande även om det rättspsykiatriska 

yttrandet från Marianne Kristiansson ger visst stöd för en motsatt slutsats. Därmed går 

man ett steg längre än vad som var fallet i RH 2001:38.  

 

4.3.5 Rättsfall där frågan om uppsåt inte behandlats särskilt ingående 

Psykiska avvikelser har sedan brottsbalkens införande i huvudsak ansetts vara av relevans 

för valet av påföljd. Av denna anledning har uppsåtsfrågan i vissa rättsfall inte givits det 

utrymme som man kanske skulle önskat. Även i dessa fall kan det vara rimligt att fundera 

över gärningsmannens grad av medvetenhet.  

                                                 
115 Chefsöverläkare och verksamhetschef för rättspsykiatriska avdelningen i Stockholm.  
116 Går att ta del av via Högsta domstolen.  
117 Se NJA 2012 s. 45 
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Stockholms tingsrätts dom från 2003-08-25 i mål B 3886-03. Målet rörande den så kallade 

”Åkeshovsmannen”. Domen överklagades endast i skadeståndsdelen, ansvarsfrågorna 

behandlades således endast av tingsrätten. Förloppet kan i korthet sammanfattas på 

följande sätt: Några veckor före de i målet aktuella händelserna utspelade sig hade A:s 

flickvän varit med om en allvarlig olycka. Efter olyckan hade A upplevt kraftiga vanföre-

ställningar. Han upplevde sig bland annat vara förföljd av trolliknande varelser. Kvällen 

före händelseförloppet hade A samlat ihop och försökt sätta eld på alla saker i sin lägenhet. 

A uppgav att han gjorde detta för att starta om och börja ett nytt liv. Under natten hörde A 

ett skott och fick för sig att hans bror hade skjutit en polis. A ringde polisen. Polisen 

omhändertog A och skjutsade honom till Åkeshovs beroendemottagning. Där fanns 

emellertid inte någon omedelbar besökstid för A, så han gick därifrån. A var i detta skede 

rädd för att hans bror skulle komma och döda honom, och höll sig av denna anledning 

borta från öppna gator och gick istället över tomter. A fick syn på en målare och trodde att 

denne förföljde honom. A ryckte lite i målarens stege och gick sedan vidare. A hade i detta 

skede fått tag på ett järnspett. A attackerade därefter en cyklist eftersom han trodde att hon 

var ett troll i mänsklig skepnad. Därefter attackerar han även en äldre man. A slog mannen 

och kvinnan med järnspett flera gånger om vart annat. A dömdes bland annat för mord 

och försök till mord. Påföljden blev sluten rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivnings-

prövning. I målet ägnas inget större utrymmer åt prövningen av A:s uppsåt utan tingsrätten 

utgår till synes från det objektiva händelseförloppet vid bedömningen. Man kan enligt min 

mening ifrågasätta om det är rimligt att A:s handlande betraktas som medvetet när han har 

attackerat människor i tron att dessa var troll.  Har man medvetet attackerat en människa 

om man tror att människan är ett troll? 

NJA 1995 s. 48.  F arbetade i det militära. Han hade utbildning i hantering av vapen och 

var en erkänt skicklig skytt. Vid natten då händelseförloppet utspelade sig hade F varit ute 

och druckit alkohol med några bekanta. Där hade han kommit i kontakt med sin tidigare 

fästmö och en konflikt hade uppstått. F blev sedermera utslängd från den krog där han 

befann sig. Enligt vittnesmål var han märkbart upprörd och svår att kommunicera med. F 

gick därefter hem och bytte om till sin militära utstyrsel. Därefter begav han sig till 

regementet där han plockad på sig ammunition och ett automatvapen. Med vapnet sköt 

han sedan ihjäl sju personer och skadade några ytterligare. Han upphörde inte att skjuta 

förrän han själv blev träffad av ett skott från en polis. Enligt HD befann sig F i en 

främmande verklighet. Han var påverkad av ett tillstånd av psykotisk karaktär som kunde 

härledas till ett kraftigt alkoholintag. Enligt HD utgjorde tillståndet inte en allvarlig psykisk 
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störning. Att tillståndet förstärktes av andra faktorer som personlighetsstörning, depression 

och hjärndysfunktion påverkade inte denna bedömning. Frågor om F:s psykiska 

beskaffenhet behandlades emellertid inte i anknytning till uppsåtsfrågan, utan vid valet av 

påföljd. F dömdes till livstids fängelse.  

 Det ansågs uppenbart att F vidtagit handlingen med uppsåt. F hade själv vaga minnen 

av händelseförloppet. F:s handlande framstår utifrån sett som metodiskt med hög anknyt-

ning till verkligheten. Han interagerade med ett flertal personer och rörde sig till och från 

olika platser, hämtade och laddade vapen m.m. Det är emellertid svårt att förklara orsaken 

till F:s beteende. Han var visserligen i ett upprört tillstånd med anledning av bråket med 

hans före detta flickvän, men detta kan enligt min mening svårligen förklara att F sköt ihjäl 

sju för honom helt främmande människor. F:s beteende var helt personlighetsfrämmande 

och det fanns inget rationellt motiv bakom agerandet. Kan F ha befunnit sig i en sådan 

främmande verklighet som bör medföra bristande medvetenhet likt RH 1999:139? Enligt 

min mening är det mycket möjligt.  

Ett annat tillstånd där uppsåtsfrågan ofta betraktas som sekundär är tvångstankar. 

Tvångstankar innebär att gärningsmannen interagerar med verkligheten men påverkas av 

en inre drivkraft att vidta vissa handlingar. NJA 2004 s. 702, mordet på Anna Lindh kan tas 

som exempel. A hade under en längre tid haft dokumenterade psykiska problem. A:s 

handlande saknade till synes motiv. Enligt A var orsaken till att han angripit Anna Lindh att 

han hört inre röster vilka uppmanat honom att vidta gärningen. Enligt HD påverkade inte 

tvångstankarna A på ett sådant vis att han vid gärningstillfället inte var medveten om att 

han angrep Anna Lindh. Angreppet bedömdes därför som uppsåtligt. A bedömdes lida av 

en psykisk störning, men inte av ett sådant slag att han skulle betraktas som allvarligt 

psykiskt störd. A dömdes till livstids fängelse för mord. Vid tvångstankar får det anses 

föreligga en hög grad av medvetenhet. Den som drabbas av tvångstankar har en förhållan-

devis klar uppfattning om sin omgivning. Intensiva och allvarliga tvångstankar under en 

längre tid borde emellertid kunna medföra att en person hamnar i en situation där han inte 

kan anses ha kontroll över sitt handlande. Detta borde enligt min mening kunna föranleda 

att uppsåtsbedömningens krav på medvetenhet inte bör anses vara uppfyllt. Efter 

Rödebymålet är det emellertid ytterst osäkert om nedsatt kontrollförmåga enskilt kan med-

föra att uppsåtsbrist på denna grund.   
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4.3.6 Sammanfattande slutsatser 

Den svenska straffrättsordningen innehåller inget tillräknelighetskrav. Frågan om en 

persons nedsatta förmåga att förstå innebörden eller kontrollera sitt handlande ska medföra 

ansvarsfrihet får därför besvaras utifrån hur bristen påverkar övriga förutsättningar för 

ansvar, framförallt uppsåtsbedömningens krav på medvetenhet. En persons agerande 

under medvetslöshet eller liknande tillstånd är inte straffbart: denne kan knappast anses ha 

agerat uppsåtligen (SvJT 1968 rf s. 75 och NJA 1968 s. 500). Rörelser som utlösts av en 

reflex har inte processats av gärningsmannens medvetande och ska därför inte föranleda 

ansvar, eftersom gärningsmannen inte har haft möjlighet att kontrollera rörelserna (NJA 

1976 s. 183). Däremot är ansvar inte uteslutet av att en person har agerat under inverkan av 

stark affekt (NJA 1968 s. 500). 

Även den som är vid medvetande kan agera omedvetet: I fall då gärningsmannen saknat 

möjlighet att kontrollera sitt handlande (RH 1985:62) och även i fall då gärningsmannen 

agerat utifrån en starkt förvriden verklighetsbild (RH 1994:78) eller då agerandet framstår 

som helt personlighetsfrämmande (RH 1999:139).  Gärningsmannen får emellertid inte ha 

uppvisat en allt för stor förmåga att interagera med sin omgivning (RH 2001:38). Har 

gärningsmannens agerande genomgående utgjort reaktioner på händelser från omvärlden är 

handlandet att betrakta som medvetet. Detta gäller även om gärningsmannen enligt den 

rättspsykiatriska undersökningen haft en starkt nedsatt förmåga att välja mellan olika 

handlingsalternativ och i det närmaste saknat förmåga till rationellt tänkande och 

medvetenhet om vad han gjorde (Rödebymålet, Samurajmålet och RH 2011:64). Även om 

gärningsmannens handlande inte har processats medvetet av de delar av hjärnan som han-

terar planering och konsekvenstänkande kan gärningsmannens handlande vara att betrakta 

som medvetet om det ger ett rationellt intryck (Göta hovrätts dom meddelad 2011 i mål B 

2256-10 och Samurajmålet).  

När man försöker definiera innebörden av medvetenhetskravet inser man snart att man 

befinner sig i ett svårnavigerat landskap. Detta är naturligt, eftersom det inte är möjligt 

blicka in i en annan människas medvetande. Bedömningar av detta slag kommer därför 

alltid att vara behäftade med osäkerhet. Utifrån praxis är gärningsmannens agerande i 

förhållande till sin omgivning av avgörande betydelse för bedömningen. Framstår gärnings-

mannens handlande utifrån sett som rationellt i förhållande till omgivningen ligger det nära 

till hands att betrakta handlandet som medvetet. Enligt min mening finns det emellertid 

uppenbara risker med att låsa bedömningen alltför mycket vid gärningsmannens yttre 

handlande. Utgår man från gärningsmannens yttre handlande – huruvida han verkar ha 
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agerat rationellt och målinriktat i förhållande till omgivningen – riskerar man att förbise 

gärningsmannens verkliga handlingsskäl till förmån för en normativ bild av hur ett medve-

tet handlande ser ut. Denna normativa bild formas av vår uppfattning om en normal 

människas handlingsskäl och drivkrafter. Ansvarsfrihet föreligger då vi inte kan finna några 

rationella handlingsskäl och gärningsmannens handlande framstår som oförklarligt. 

Frågan om medvetenhet aktualiserar ofta i relation till personer som inte är normalt 

beskaffade. Det rör sig istället om gärningsmän som agerat under inflytande av en psykisk 

avvikelse. Att vara drabbad av en psykisk avvikelse innebär givetvis inte per definition att 

man tappar kontakten med sin omgivning eller förmågan att förstå innebörden av sitt 

handlande. Det kan emellertid medföra att man handlar utifrån en annan föreställningsram 

om verkligheten än den som faktiskt förelåg.  Utifrån denna föreställningsram kanske 

handlandet inte har samma betydelse som för den som uppfattar verkligheten så som den 

är. En person kan reagera på och interagera med sin omgivning utan att det innebär att han 

måste ha varit medveten om hur denna faktiskt såg ut. Att befinna sig i en annan verklighet 

behöver ju inte alls utesluta att man är medveten om vissa aspekter av verkligheten.118 Det 

är därför rimligt att fråga sig i vilken utsträckning det är meningsfullt att beakta gärnings-

mannens yttre handlande när vi egentligen inte vet vilken kontext gärningsmannen har 

handlat utifrån.  

Enligt min mening vore det eftersträvansvärt att ta in mer av gärningsmannen, dennes 

egenskaper och verklighetsuppfattning i bedömningen av om gärningsmannen handlat 

medvetet.  Ett rationellt och målinriktat handlande där gärningsmannen visat förmåga att 

interagera med sin omgivning kan verka som en indikator på att dennes handlande varit 

medvetet. Detta får dock inte innebära att vi helt kan bortse från gärningsmannens faktiska 

förståelse av och inställning till sitt handlande. Frågan om gärningsmannen agerat medvetet 

måste relateras till verkligheten så som gärningsmannen har uppfattat den. Kravet på 

medvetenhet får inte bli en objektiv måttstock där vissa typer av handlande kvalificeras 

som medvetet oberoende av gärningsmannens förståelse av sitt handlande.  

Ett ytterligare problem som uppkommer när man väljer att utgå från gärningsmannens 

yttre handlande är att bristande kontrollförmåga riskerar att förbises. En sådan brist är 

enligt min mening tydlig utifrån Rödebymålet. I målet ger sakkunnigutlåtandena klart stöd 

för att gärningsmannen inte kunde kontrollera sitt handlande.119 Ändå väljer domstolen att 

                                                 
118 Se exempelvis RH 1994:78 där gärningsmannen frikändes trots att han uppgav sig ha varit medveten om att han 
framförde fordonet.  
119 En uppfattning som för övrigt delas av Gustaf Almkvist. Se Almkvist, Rödebymålet i två instanser: medvetenhet, 
psykisk störning och klander, s 866-867. 
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utdöma ansvar med hänvisning till att gärningsmannens handlande utifrån sett framstår 

som medvetet. För egen del är jag tveksam till om det över huvud taget är möjligt att 

avgöra om en person haft kontroll över sitt handlande enbart genom att beakta just 

handlandet.  

I de fall gärningsmannen ansvarsbefriats på grund av bristande medvetenhet har det 

funnits starkt stöd i den rättspsykiatriska undersökningen.  Före Rödebymålet var 

domstolar benägna att acceptera en invändning om bristande medvetenhet om den rätts-

psykiatriska utredningen gav stöd för att gärningsmannen vid gärningstillfället kunde ha 

saknat förmåga att förstå gärningarnas innebörd.120 Rödebymålet har tolkats som att kravet 

på tillräcklig grad av medvetenhet är lågt ställt.121 Detta har enligt min mening medfört att 

domstolar blivit benägna att bortse från den rättspsykiatriska undersökningen om 

handlandet utifrån sett framstår som medvetet. Detta är enligt min mening problematiskt 

eftersom den rättspsykiatriska undersökningen kan ge oss viktig information om vilka 

handlingsskäl gärningsmannen agerat utifrån. Att bortse från slutsatserna i den rättspsykiat-

riska undersökningen låser oss ännu mer vid den yttre bilden av gärningsmannens 

handlande. I senare rättsfall har gärningsmannen tillskrivits medvetenhet även om han 

enligt den rättspsykiatriska undersökningen i det närmaste helt saknat förmåga att förstå 

gärningens innebörd.122 Frågan är om det ens är möjligt att motbevisa den presumtion som 

uppställs om handlandet utifrån betraktat uppfattas som medvetet.  

Det är tänkbart att domstolar vore mer benägna att beakta den rättspsykiatriska under-

sökningen om den innehöll tydligare ställningstaganden i frågor som exempelvis huruvida 

gärningsmannen var medveten om sitt handlande. En psykiatriker är rimligtvis bäst lämpad 

att bedöma hur en människa påverkats av en psykisk avvikelse, och därmed i vilken 

utsträckning denna kan ha påverkat gärningsmannens insikt i och kontroll över sitt hand-

lande. Det är emellertid problematiskt att förena psykiatriska bedömningar med juridiska 

bedömningar. Psykiatriker, å sin sida, är inte vana vid den juridiska begreppsbildningen och 

försöker därför undvika att använda juridiska termer i sina bedömningar. Domstolar, å sin 

sida, får ta del av rättspsykiatriska utlåtande baserade på en medicinsk terminologi som kan 

vara svåra att hantera vid de juridiska bedömningarna, helt enkelt därför att jurister inte har 

tillräcklig kunskap om den medicinska begreppsanvändningen och terminologin. Detta 

medför förmodligen att domare inte känner sig bekväma i att, med hänvisning till ett rätts-

                                                 
120 Se RH 1985:62, RH 1994:78 och RH 1999:139. 
121 Detta uttalas bland annat av Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s 275. Jämför även med bedömningen i Rödebymålet 
och uttalande i RH 2011:64. 
122 Göta hovrätts dom meddelad 2011-01-04 i mål B 2256-10 Se. Referat ovan under avsnitt 4.3.3.1. 
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psykiatriskt utlåtande, frikänna en person som har begått ett allvarligt brott i fall då 

gärningsmannens handlande utifrån sett framstår som medvetet.  

Tillstånd som för oss ”normalt” beskaffade människor framstår som en rimlig förklaring 

till en bristande insikt eller kontrollförmåga har förmodligen betydligt större utsikter att 

vara framgångsrika än invändningar relaterade till en ovanlig psykisk avvikelse. Att en 

sömngångare ska frikännas för sådant han har gjort i sömnen ifrågasätts inte. Detta fram-

står som självklart. Detsamma gäller epileptikerns rörelser under ett epileptiskt anfall. Så är 

emellertid inte fallet med psykiska avvikelser om handlandet utifrån sett framstår som 

medvetet, eftersom vi har svårt att relatera till hur en psykisk avvikelse påverkar vårt 

handlande.  Det finns starka incitament att döma även den som är psykiskt avvikande till en 

allvarlig påföljd. Genom att behandla den psykiska avvikande lagöverträdaren som om han 

vore normalt beskaffad undviker man att samhället uppfattar ett ansvarsbefriande som 

orättfärdigt. En bedömning utifrån en avvikande verklighetsuppfattning – gärnings-

mannens uppfattning – skulle vara mycket svårare att förstå och acceptera. En sådan 

ordning framstår som både oetisk och orättvis. Jag är därför av uppfattningen att tillämp-

ningen av medvetenhetsbegreppet efter Rödebymålet medför att personer som inte har 

haft förmåga att efterkomma lagens krav döms för brott. 
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5 Förhållandet mellan juridik och psykiatri 
 

”Psykopaten beskrivs som munvig och charmig, 
egocentrisk, svekfull och manipulativ. Han saknar 
ånger- och skuldkänslor, har dålig inlevelseförmåga 
(empati) samt ett grunt känsloliv. Kort sagt psykopaten 
är egocentrisk, okänslig och manipulativ. Den för 
psykopaten karakteristiska livsstilen sägs bestå av 
bristande impulskontroll, lättväckt aggressivitet, behov av 
spänning samt brist på ansvarskänsla. Psykopaten är 
den typiska sol- och våraren, men vi återfinner honom 
även bland grova våldsbrottslingar, t.ex. bland män som 
begått upprepade våldtäkter, hustru- och barnamord 
samt andra typer av våldsbrott riktade mot offer av båda 
könen.  

Problemet med ett sjukdomsbegrepp, som innebär att 
sjukdomen eller störningen helt och hållet definieras 
utifrån det asociala eller kriminella beteendet, är för det 
första att sjukdomen eller störningen inte kan åberopas 
som förklaring till brottsligheten. Att psykopaten beter 
sig som han gör kan inte förklaras med hans sjukdom, 
lika lite som man kan förklara elden med att det 
brinner. Sjukdomen är helt enkelt ett annat sätt att 
uttrycka att vederbörande beter sig hänsynslöst och 
asocialt. Enbart det faktum att man satt en etikett på 
det asociala beteendet kan rimligen inte bidra till att 
förklara beteendet beträffande personlighetsstörningar av 
typen psykopati. Inte heller kan sjukdomen användas 
som grund för att ursäkta gärningsmannen för hans 
beteende, även om vi är vana att i andra sammanhang 
sammankoppla sjukdom med ursäktande omständig-
het.” 123  

 
 

5.1 Psykiatrins inverkan på straffrättsliga bedömningar 

5.1.1 Samhällsutveckling och juridik 

Lagstiftning är normativa regler. Reglernas innehåll hämtas från de vid tidpunkten domine-

rande ideologierna som i högre eller lägre grad påverkas av den vetenskapliga utvecklingen. 

Det har länge funnits en uppfattning om att vissa människor inte kan anses vara ansvariga 

för sina handlingar. Personer som har varit drabbade av något som uppfattats en psykisk 

                                                 
123 Wennberg, JT 1999/00 s 612. 
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avvikelse har betraktas som mindre klandervärda. Det kriminella beteendet har ansetts vara 

en frukt av den psykiska avvikelsen. Det var sannolikt irrelevant om avvikelsen var fysiskt – 

som exempelvis en personlighetsförändring orsakad av en hjärntumör – eller psykiskt 

betingad. Den klassificerades likväl som en psykisk störning.  

Den vetenskapliga utvecklingen har inneburit att vi numera har möjlighet att skilja 

mellan olika faktorer som kan påverka en människas beteende. Den medicinska kunskapen 

har gjort betydande framsteg under det senaste århundradet. Sådant som tidigare betraktas 

som psykisk sjukdom betraktas idag på ett annat sätt. Juridiken drivs av samhällsutveck-

lingen, regler som vilar på föråldrade synsätt förändras så småningom. I takt med att vår 

kunskapsbank utvecklas måste juridiken utvärderas och anpassas för att vara förenlig med 

den vetenskapliga utvecklingen. En vetenskaplig gren som bör vara av stor betydelse för 

straffrätten är psykiatrin.   

I detta kapitel analyseras förhållandet mellan den straffrättsliga regleringen och 

psykiatrin. Vilket inflytande har psykiatrin – och vilket inflytande bör psykiatrin ha – på 

straffrättsliga bedömningar?  

 

5.1.2 Rättspsykiatrins roll i det straffrättsliga systemet 

5.1.2.1 Allmänt 

Som det straffrättsliga regelverket för närvarande är utformat får psykiska avvikelser 

framför allt betydelse för påföljdsbestämningen. Enligt 29 kap. 3 § BrB kan straffet sättas 

ned om brottet begåtts under inverkan av psykisk störning. För särskilt kvalificerade 

psykiska avvikelser finns en särskild påföljd: rättspsykiatrisk vård (31 kap. 3 § 1 st. BrB). 

Den som vid tidpunkten för rättegången lider av en allvarlig psykisk störning kan dömas till 

rättspsykiatrisk vård.  Begreppet allvarlig psykisk störning innefattar bland annat tillstånd av 

psykotisk karaktär, demens, allvarliga depressioner och vissa svårartade 

personlighetsstörningar.124 Om brottet har begåtts under inverkan av en allvarlig psykisk 

störning får fängelse endast utdömas om det finns synnerliga skäl (30 kap 6 § BrB). Det 

som fram till 2008 var ett förbud mot fängelse är numera en presumtion för annan påföljd 

än fängelse. Förbudet kvarstår dock om den allvarliga psykiska störningen har inneburit att 

gärningsmannen, vid tidpunkten för gärningen, inte hade insikt eller kontrollförmåga i för-

hållande till sitt handlande.  

                                                 
124 Prop. 1990/91:58 s 85. 
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 Föreligger allvarlig psykisk störning såväl vid tidpunkten för rättegången som vid tid-

punkten för gärningen, och det bedöms föreligga en risk för att gärningsmannen återfaller i 

allvarlig brottslighet, får rätten föreskriva om särskild utskrivningsprövning (31 kap 3 § 2 st. 

BrB).  Särskild utskrivningsprövning innebär att frågan om utskrivning prövas i särskild 

ordning efter särskilda kriterier.125 I andra fall ska vården upphöra efter beslut av chefs-

överläkaren då något vårdbehov inte längre anses föreligga. Vårdbehovet ska prövas konti-

nuerligt av förvaltningsrätten (12-14 §§ LRV).  

 

5.1.2.2 Rättspsykiatrisk undersökning 

Enligt 1 § 1 st. LRU får domstol besluta om rättspsykiatrisk undersökning i syfte att utreda 

om gärningsmannen begått gärningen under inflytande av en allvarlig psykisk störning eller 

om det vid tidpunkten för huvudförhandlingen föreligger förutsättningar att överlämna 

gärningsmannen till rättspsykiatrisk vård. I beslutet ska domstolen ange vilka frågor under-

sökningen ska omfatta. Föreligger misstanke om att gärningen begåtts under inflytande av 

en allvarlig psykisk störning har domstolen möjlighet att besluta om att undersökningen 

även ska omfatta frågan huruvida gärningsmannen till följd av störningen har saknat för-

måga att inse gärningens innebörd eller anpassa sitt handlande efter en sådan insikt, och 

om gärningsmannen själv har orsakat tillståndet genom rus eller på annat liknande sätt (1 § 

2 st.  LRU). En rättspsykiatrisk undersökning kan användas som bevismedel även i andra 

straffrättsliga överväganden än påföljdsbestämningen. Användbarheten kan dock vara 

begränsad, eftersom undersökningen inte ska omfatta mer än vad domstolens frågeställning 

kräver. 

Rättspsykiatrisk vård kan utdömas även om ingen rättspsykiatrisk undersökning genom-

förts: det kan vara tillräckligt med en läkarundersökning av en specialist i rättspsykiatri. För 

att rättspsykiatrisk tvångsvård ska få kombineras med särskild utskrivningsprövning är 

emellertid en rättspsykiatrisk undersökning normalt sett nödvändig (3 § LRU). En 

rättspsykiatrisk undersökning får vidtas endast om gärningsmannen har erkänt gärningen 

eller om det finns övertygande bevisning om att han har begått den(2 § LRU).  

 

5.1.2.3 Rättspsykiatriskt utlåtande 

En rättspsykiatrisk undersökning resulterar i ett rättspsykiatriskt utlåtande som överlämnas 

till domstolen. Utlåtandet innehåller en psykiatrisk diagnostisering av gärningsmannen och 

                                                 
125 Se 16 § LRV jämförd med 12 § och 22 § LRV.  
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ett motiverat ställningstagande till frågan om gärningsmannens tillstånd är kvalificerat som 

en allvarlig psykisk störning, dels vid gärningstillfället och dels vid undersökningstillfället.126 

Utlåtandet innehåller även en bedömning av risken för att gärningsmannen återfaller i all-

varlig brottslighet.  

Domstolen är inte bunden av ett rättspsykiatriskt utlåtande utan har befogenhet att fatta 

självständiga beslut. Skulle det i ett rättspsykiatriskt utlåtande exempelvis framgå att 

gärningsmannen begått gärningen under inverkan av en allvarlig psykisk störning är 

domstolen inte förhindrad att komma till motsatt slutsats.127  

Om domstolen anser att den rättspsykiatriska undersökningen behöver kompletteras 

kan den besluta om inhämtande av ett yttrande från socialstyrelsens rättsliga råd. Inte heller 

sådana yttranden är bindande för domstolen. Yttranden från socialstyrelsens rättsliga råd 

får i allmänhet anses vara mer tillförlitliga än rättspsykiatriska utlåtanden.128 Domstolen får 

dock inte helt bortse från det rättspsykiatriska utlåtandet, utan är skyldig att jämföra det 

med yttrandet från socialstyrelsens rättsliga råd.  

Även om domstolen inte är bunden av det rättspsykiatriska utlåtandet är det ovanligt att 

domstolen frångår dess bedömning. Enligt praxis är domstolen skyldig att fästa stort 

avseende vid innehållet i den rättspsykiatriska undersökningen vid bedömningen av gär-

ningsmannens vårdbehov.129 Domstolar som i fråga om vårdbehov frångått bedömningen i 

det rättspsykiatriska utlåtandet har mötts av skarp kritik från rättspsykiatrin.130 

Ett rättspsykiatriskt utlåtande innehåller inte bara information om gärningsmannens 

vårdbehov, utan även om gärningsmannens psykiska tillstånd vid gärningstillfället. Gär-

ningsmannens beskaffenhet vid gärningstillfället avgör om presumtionen mot fängelse står 

sig eller bryts. Information om gärningsmannens beskaffenhet vid tidpunkten för 

gärningen kan även inverka på andra straffrättsliga bedömningar, exempelvis i frågan om 

gärningsmannen varit i tillräcklig grad medveten om sitt handlande för att gärningen ska 

kunna anses ha företagits uppsåtligen.131   

 

                                                 
126 Granhag, m.fl., Handbok i rättspsykologi, s 456. 
127 Granhag, m.fl., Handbok i rättspsykologi, s 456. 
128 NJA 1998 s. 162.  
129 NJA 1998 s. 162. 
130 I fallet med Ulf Olsson ansåg den psykiatriska expertisen att en allvarlig psykisk störning förelåg. Lunds tingsrätt drog 
emellertid inte samma slutsats. Detta upprörde bland annat Sten Levander, professor i psykiatri och rättspsykiatri, som 
ansvarade för den rättspsykiatriska undersökningen i målet. Se http://www.sydsvenskan.se/ingen-
sektion/socialstyrelsens-rattsliga-rad-ett-gransfall/ 
131 Detta torde ha framgått av rättsfallsgenomgång ovan. Se exempelvis Rödebymålet eller Samurajmålet.  
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5.1.3 Psykiatrins arbetsmetod 

Inom straffrätten betraktar vi skuld som en grundläggande förutsättning för ansvar. Skuld-

kravet bygger på uppfattningen om att människan är ett subjekt med viss förmåga att 

handla efter egen vilja. Rättspsykiatrin utgår från en mer determinerad världsbild. Inom 

psykiatrin är den dominerande uppfattningen att det går att förstå människans mentala 

fenomen som orsakade av yttre påverkan och omgivning.132 För psykiatrin framstår det av 

denna anledning som svårt att tala i termer av ansvar och skuld. Den grundläggande 

skillnaden i synen på människan måste hela tiden hållas i beaktande när man relaterar 

juridiken till psykiatrin. 

Den medicinska vetenskapen bygger på en strikt uppfattning om orsak och verkan.133 

Detta kompliceras inom psykiatrin av att det – åtminstone för närvarande – är omöjligt att 

med säkerhet säga hur en persons medvetande var beskaffat vid en viss tidpunkt. Det finns 

inga vetenskapliga metoder för att fastställa att en persons medvetande var på ett visst sätt 

och att detta orsakade händelsen X som medförde följden P. Av denna anledning måste 

förhållandet mellan orsak och verkan beskrivas på ett mer allmänt sätt. Inom psykiatrin 

arbetar man med att fastställa statistiskt beräknad sannolikhet för att en viss faktor leder till 

ett visst utfall, så kallad probabilism.134 Ett probabilistiskt samband innebär inte att den 

studerande faktorn med nödvändighet har lett till utfallet, utan endast att den har ökat san-

nolikheten för ett visst utfall. Psykiatrin gör studier över hur grupper av människor, med 

vissa egenskaper, fungerar i olika situationer. Härigenom försöker man skönja mönster och 

skapa sannolikheter för att en viss egenskap X leder till att en person agerar på ett visst sätt. 

Utifrån dessa mönster formas därefter diagnoser. Psykiatrin är en i huvudsak empirisk 

vetenskap, där kunskap som vunnits genom en viss undersökning också förväntas vara 

giltig för andra personer som inte deltagit i undersökningen. Inom juridiken i allmänhet, 

och straffrätten i synnerhet, nöjer man sig i regel inte med att konstatera en viss sannolik-

het på gruppnivå för att X medfört Y. Vi vill veta om X har orsakat Y i det enskilda fallet. 

Överfört till en straffrättslig kontext, och bedömningen av kravet på medvetenhet, är vi 

framförallt intresserade av att besvara två frågor: Var A, vid tidpunkten för P, drabbad av 

en sådan psykisk avvikelse att han vid P kan ha saknat förmåga att kontrollera sin kropp 

eller förstå innebörden av sitt handlande? Kan vi fastställa ett sådant tillstånd blir nästa 

fråga: orsakades P av A:s psykiska tillstånd? Dessa frågor är väldigt svåra att besvara.  

                                                 
132 Radovic m.fl., Tillräknelighet, s 108. 
133 Radovic m.fl., Tillräknelighet, s 109. 
134 Radovic m.fl., Tillräknelighet, s 110. 
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Psykiatrikern undersöker A och kan ge oss upplysningar om dennes psykiska 

beskaffenhet. Denna information måste sedan jämföras med de juridiska normerna. Det 

psykiska tillståndet, och dess potentiella följder, måste passas in i det straffrättsliga 

systemet. Förekomsten av ett tillstånd, och sannolikheten för att ett sådant tillstånd orsakar 

vissa följder, kan användas som bevismedel i det enskilda fallet. Då jurister är i kontakt 

med psykiatrin och använder psykiatrin som underlag för rättsliga slutsatser är det ytterst 

viktigt att man säkerställer innebörden i det som förmedlas.  Juristen måste formulera 

”rätt”135 frågor för att psykiatrikerns svar ska vara möjliga att passa in i den juridiska 

kontexten.  

 

5.1.4 Straffrättsliga begrepp och rättspsykiatriska begrepp 

Juridiken, i synnerhet straffrätten, tänks präglas av presumtionen hellre fria än fälla. Jurister 

är, med goda skäl, obenägna att använda information som är behäftad med osäkerhet. 

Medicinska slutsatser om orsaker till en människans beteende innehåller ofta ett stort mått 

av osäkerhet. Vi kan inte med säkerhet veta vad som vid en given tidpunkt har utspelat sig i 

en människas medvetande. En diagnos från en psykiatriker kräver inte en sådan hög 

sannolikhet som straffrättsligt klander.136 En diagnos fyller inte heller samma funktion. 

Psykiatrins huvudsakliga ändamål är inte att fastställa hur ett psykiskt tillstånd har påverkat 

en persons möjlighet till medvetet handlande. Det centrala för psykiatrin är att utreda 

behovet av vård och hur ett vårdbehov på bästa sätt tillgodoses. För att fastställa ett vård-

behov är det inte nödvändigt att veta exakt hur det psykiska tillståndet påverkat en persons 

möjlighet till medvetet handlande. Ett vårdbehov behöver inte betyda att en person har 

haft en begränsad förmåga att förstå eller kontrollera sitt handlande. Samtidigt som det inte 

är uteslutet att en person kan ha haft en begränsad förmåga att förstå eller kontrollera sitt 

handlande även om han inte har ett vårdbehov.   

Eftersom jurister och psykiatriker förhåller sig till delvis olika föreställningsramar kan 

problem uppstå när disciplinerna använder sig av samma begrepp. Till exempel är begrep-

pet allvarlig psykisk störning problematiskt eftersom det är ett juridiskt begrepp som i viss 

mån blandas upp med en medicinsk och psykiatrisk terminologi. Begreppet är svårhanter-

ligt, och gränserna för dess innebörd framstår i vart fall för mig som otydliga och i någon 

                                                 
135 ”Rätt” i den bemärkelsen att vi inte endast är ute efter sannolikheten för förekomsten av ett visst tillstånd, utan även 
om detta tillstånd kan orsaka exempelvis nedsatt förmåga att förstå en gärnings innebörd eller kontrollera kroppens 
rörelser. Att endast fråga om A är att betrakta som psykiskt störd säger egentligen inte så mycket om huruvida det 
efterföljande händelseförloppet är ett resultat av dennes psykiska avvikelse.  
136 Wennberg, SvJT 2002 s 577-578.  
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mån godtyckliga och flytande. Den enskilda psykiatrikern och domstolen har ett stort 

inflytande över bedömningen. Detta är kanske ett problem som vi måste lära oss att leva 

med. Juridiska frågor måste avgöras utifrån juridikens spelregler. För att de juridiska 

frågeställningarna ska kunna besvaras på bästa möjliga sätt behöver jurister ta del av den 

kunskap som psykiatrin har att erbjuda. Det måste emellertid vara tydligt för båda parter 

hur de ska fungera i förhållande till varandra. Gällande begreppet allvarlig psykisk störning 

är vi medvetna om problemen som följer av att begreppet är en produkt av samverkan 

mellan olika vetenskaper. Det finns vissa ramar att förhålla sig till. Begreppets juridiska 

innebörd präglas i viss mån av psykiatriska begrepp. På så sätt är det möjligt – om än 

fortfarande svårt – att föra in rättspsykiatriska ställningstaganden och resonemang i en juri-

disk kontext.   

Rättspsykiatrins inflytande på juridiken är inte, och bör inte, vara begränsad endast till 

begreppet allvarlig psykisk störning.  Även andra rättsliga ställningstaganden och begrepp 

påverkas av psykiatrin. Detta sker utan tydliga förhållningsramar där den rättsliga termino-

login och begreppsanvändningen överensstämmer med den som används inom psykiatrin. 

I förhållandet mellan olika grenar av juridiken har vi vant oss vid att inte alltid överföra 

innebörden av begrepp, av den enkla anledningen att begreppen inte alltid är anpassade för 

en annan kontext än den där de utformats. Detta är viktigt att komma ihåg även i 

relationen mellan juridiken och andra vetenskaper. Även begrepp som har utformats inom 

psykiatrin är normativa produkter. Psykiatrin har skapat sina egna begrepp för att avgöra 

vad som är en störning eller en sjukdom, det är inget som är naturligt bestämt.  

I förhållandet mellan juridiken och psykiatrin finns en uppenbar risk för missförstånd då 

samma begrepp används i båda disciplinerna. Många begrepp som vi dagligen använder är 

vaga – vi kan inte definiera deras betydelse om någon skulle fråga oss – och i många 

sammanhang är detta oproblematiskt. I juridiska sammanhang kan vaga begrepp däremot 

vara ett stort problem. Begreppens tolkning kan få stora konsekvenser för den enskilda 

individen, ytterst i form av fängelse. Av denna anledning krävs det en större precision vid 

utformning av juridiska begrepp än i andra sammanhang. Begreppslig precision är i och för 

sig viktigt även inom medicinen. Att välja rätt diagnos är ju synnerligen viktigt för att 

patienten ska erhålla adekvat vård. Även om de medicinska begreppen är tydligt preciserade 

är det inte säkert att dessa överensstämmer med motsvarande juridiska begrepp.  

Rättspsykiatriska utlåtanden används ofta vid bedömningen av om gärningsmannen haft 

en sådan grad av medvetenhet att han kan tillskrivas uppsåt. I dessa fall är det utomordent-

ligt viktigt att domstolen säkerställer att den verkligen har förstått hur den ska tolka inne-
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hållet i utlåtandena. Frågorna till psykiatrikern måste utformas så att svaren kan överföras 

till den juridiska kontexten utan att missförstånd uppstår. Om ett rättspsykiatriskt utlåtande 

exempelvis innehåller ett uttalande om att gärningsmannen varit medveten om sitt hand-

lande måste vi fråga oss om detta innebär att han har varit medveten utifrån detta begrepps 

juridiska innebörd. För att vi ska kunna använda en psykiatrikers uttalande om 

medvetenhet måste begreppets innebörd förmedlas till psykiatrin, och det måste 

säkerställas att psykiatrikern använder begreppet i dess juridiska innebörd. För egen del är 

jag av uppfattningen att det vore lämpligare att juridiken och psykiatrin i största mån försö-

ker undvika att använda samma terminologi. Det vore lämpligare om de juridiska 

begreppen förbehölls juristerna och vice versa. Istället för att psykiatrikern uttalar sig i 

termer av medvetet handlande är det enligt min mening bättre om han beskriver sina slut-

satser och hur dessa kan ha påverkat gärningsmannens beteende. Därefter är det upp till 

domstolen att applicera denna information på de juridiska bedömningarna.  

 

5.1.5 Att plocka russinen ur kakan 

Rättspsykiatriska utlåtanden är sakkunnigutlåtanden. Domstolarna ska använda sakkunnig-

utlåtande för att underbygga sina ställningstaganden. I arbetet med uppsatsen har jag kom-

mit i kontakt med några rättsfall där jag har fått uppfattningen att domstolar plockar de 

delar av sakkunnigutlåtandena som stöder deras slutsatser samtidigt som andra delar 

utelämnas, delar som ibland medför att det är rimligt att ifrågasätta domstolens slutsatser. I 

det följande redogörs för två rättsfall där domstolens slutsats jämförs med det som framgår 

av den rättspsykiatriska utredningen.   

   

5.1.5.1 Rödebymålet 

Omständigheterna i målet har redogjorts för ovan.137 I målet framlades omfattande sakkun-

nigutlåtanden dels från RMV, dels från socialstyrelsens rättsliga råd.  

När hovrätten bedömer A:s skuld inleder man med att konstatera att A:s handlande – 

bland annat bestående i att A rört sig fram och tillbaka till sitt vapenskåp, laddat, avlossat 

och laddat om vapnet ett flertal gånger – bär det medvetna handlandets yttre kännetecken. 

Därefter prövar hovrätten om A på grund av sin psykiska särart likväl kan ha varit omed-

veten om vad han gjorde. Det verkar som att hovrätten utgår från en presumtion för 

                                                 
137 Se avsnitt 4.3.4 
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medvetet handlande som eventuellt kan motbevisas om det finns tillräckligt stöd i den 

rättspsykiatriska utredningen. 

 Enligt hovrätten har A:s handlande genomgående utgjort reaktioner på händelser från 

omvärlden; han har agerat och vidtagit en serie åtgärder för att bemöta ett yttre hot. Att 

han inte kunde överväga sina handlingsalternativ utesluter inte uppsåt. Hans handlande har 

inte haft ett helt kortvarigt förlopp, förberedande åtgärder har vidtagits, det har inte heller 

varit reflexmässigt eller i ett tillstånd av omtöckning. Hovrätten drar utifrån detta slutsatsen 

att A måste ha varit i sådan grad medveten om sitt handlande att uppsåt förelåg. I målet 

fanns omfattande uppgifter från två sakkunniga. Hovrätten sammanfattar kortfattat deras 

slutsatser ungefär enligt följande: En sakkunnig ansåg att gärningsmannen vid gärningen 

befann sig i gränslandet mellan medvetenhet och icke-medvetenhet och den andra ansåg att 

A saknade medvetenhet då skotten avlossades. Trots detta ansåg hovrätten att det var ställt 

utom rimligt tvivel att A varit i tillräcklig grad medveten om sitt handlande för att gär-

ningen skulle anses vara begången med uppsåt.   

 Det är mycket intressant att fundera över hur hovrätten väljer att hantera de rättspsyki-

atriska undersökningarna. I målet inhämtades rättspsykiatriskt utlåtande och yttrande från 

socialstyrelsens rättsliga råd. Till skillnad från hovrätten återger tingsrätten mycket av den 

information som framgår av sakkunnigutlåtandena. Där finns omfattande beskrivning av 

gärningsmannens tillstånd och hur detta påverkade denne vid tidpunkten för gärningen. I 

ljuset av detta framstår det som något egendomligt att hovrätten väljer att endast kortfattat 

återge de sakkunnigas slutsatser. 

Peter Andiné138 uppgav att A:s psykiska skick, depressioner och ångest, i kombination 

med alkoholkonsumtion medförde att denne drabbades av en panikreaktion. Panikreaktio-

nen utgjordes av stor skräck, diffusa minnesbilder och förlust av tankebearbetning och 

impulskontroll. ”A:s panikreaktion karaktäriserades av en övergående förlust av den verk-

lighetsprövande förmågan.”139  

 J Richard Tuck140 beskrev A:s tillstånd enligt följande: ”Den aktuella situationen gjorde 

att hans[A:s] stresstolerans sprack, han blev helt avskärmad intellektuellt och känslomässigt 

från verkligheten och i ett närmast förvirrat tillstånd kunde han endast fokusera på det 

överhängande dödshotet och att han måste rädda sonen. I denna psykosnära belägenhet 

                                                 
138 Docent och specialist i psykiatri och rättspsykiatri. Chef för rättspsykiatriska avdelningen i Göteborg.  
139 NJA 2012 s 45. 
140 Docent och specialist i allmänpsykiatri. Arbetade på rättspsykiatriska vårdsektionen på Huddinge sjukhus.  
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kunde han inte kontrollera sitt handlande och han betedde sig då på ett för honom själv 

mycket personlighetsfrämmande sätt”.141  

I tingsrätten hölls även förhör med Andiné och Tuck. Där framförde Andiné bland an-

nat följande:  

”Det fanns en mycket låg grad av medvetenhet i den första fasen och ingen 

medvetenhet i den andra fasen, det vill säga när A gick ut genom dörren med 

vapnet i handen. Om han hade någon medvetenhet så tappade A den när han 

gick ut genom dörren och det som följde därefter var ett dominerande reflex-

skeende… A var oförmögen att resonera och ändra sitt beteende tills det att 

hotet var undanröjt. A kunde inte väckas, för det hot han utsattes för var så 

grundligt och basalt att det tog helt överhanden. Det är svårt att säga hur långt 

förlopp som kan inrymmas inom en sådan panikreaktion innan ett uppvak-

nande sker men ett förlopp på två minuter kan inräknas.”142 

 

Andiné tillade även följande: ”Det finns ett primitivt system som ligger inlagt i vår hjärna 

som gör det möjligt att omedvetet ladda och avlossa skott.”143 Tuck å sin sida uttalade 

bland annat följande:  

”A sköt för att rädda sig och sin familj men förstod inte alls vad han gjorde, 

eftersom han inte kunde tänka rationellt och hans intellekt var satt ur spel. 

Avsikten var inte att skjuta några människor, vilket är främmande för A. Vid 

psykotiska tillstånd styrs personen av andra inre känslor och tankar och till och 

med vanföreställningar. Då tänker personen inte rationellt. I ett psykotiskt till-

stånd inser personen inte vad denne gör men denne är så pass ångestdriven, 

störd och psykosnära att personen omedvetet blockerar det som hänt. A:s 

tillstånd gränsar till ett sådant tillstånd.”144 

 

De rättspsykiatriskt sakkunniga har precis som domstolen analyserat händelseförloppet. De 

har utförligt beskrivit hur A har handlat och hur detta kan relateras och förklaras av hans 

tillstånd. Hovrätten menar att handlandet bär det medvetna handlandets yttre kännetecken, 

utan att närmare utveckla vad detta innebär. Hovrätten måste vara av uppfattningen det 

inte är möjligt att vara omedveten när man utför sådana typer av handlingar, detta även om 

sakkunnigutlåtandena ger klart stöd för att A:s handlande kan ha varit omedvetet även om 

hans handlande innebar att han reagerade på intryck från omvärlden. De sakkunnigas 

                                                 
141 NJA 2012 s 45. 
142 NJA 2012 s 45. 
143 NJA 2012 s 45. 
144 NJA 2012 s 45. 
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beskrivning av hur A:s psykiska tillstånd kan ha påverkat honom under händelseförloppet 

utelämnas från hovrättens domskäl. Hovrätten återger endast de sakkunnigas slutsatser. 

Därefter fastslår hovrätten att det är bevisat att A har varit medveten om sitt handlande. 

En ytterligare intressant detalj rör gärningsmannens kontrollförmåga. Andiné uppgav att 

”i denna psykosnära belägenhet kunde han[A] [inte kontrollera sitt handlande] och han betedde 

sig då på ett för honom själv mycket personlighetsfrämmande sätt”.145 Detta uttalande finns 

varken återgivet eller bemött i hovrättens domskäl. 

 

5.1.5.2 Samurajmålet 

Omständigheterna i målet har redogjorts för ovan.146 Det rättspsykiatriska utlåtandet som 

inhämtades i målet innehåller endast en knapphändig beskrivning av gärningsmannens till-

stånd vid tidpunkten för gärningen: ”Brottet är begånget när A åtminstone var kraftigt 

alkoholpåverkad och hans beteende strax före brottet, enligt vittnesmålen, tyder på ett 

psykosnära tillstånd. Man kan inte utesluta att han påverkats av de filmer paret hade tittat 

på under kvällen. Det råder ingen tvekan om att A:s alkoholpåverkan var orsaken till den 

temporära personlighetsförändringen och orsaken till att han utförde gärningen.”147  

HD inhämtade yttrande från socialstyrelsens rättsliga råd. Socialstyrelsen inhämtade i sin 

tur yttrande från Marianne Kristiansson, vars yttrande socialstyrelsen sedermera anslöt sig 

till. Bedömningen är en så kallad beteendeanalys med fokus på mekanismer bakom 

beteenden och de drivkrafter som leder till och motiverar individen att handla i en specifik 

situation.148 Bedömningen ska i största möjliga utsträckning grunda sig på objektiv 

information.149 Enligt Kristianssons yttrande var det svårt att göra en rättspsykiatrisk 

bedömning angående A:s tillstånd vid gärningen, eftersom det saknades objektiva uppgifter 

om vad som faktiskt hade hänt.150 Den sammantagna bedömningen enligt yttrandet är ändå 

att det vid gärningen förelåg en icke ändamålsenlig stressreaktion efter ett alkoholutlöst 

impulsgenombrott med en kortvarig förvirring av psykosnära men icke psykotisk karaktär, 

vilket inte klassificeras som en allvarlig psykisk störning. Kristianssons yttrande innehåller 

även överväganden angående huruvida A saknade förmåga att inse gärningens innebörd 

eller anpassa sitt handlande efter en sådan insikt. Det är anmärkningsvärt att domstolen 

frågade efter detta eftersom A enligt Kristianssons bedömning inte var drabbad av en 

                                                 
145 NJA 2012 s 45 
146 Avsnitt 4.3.4.1. 
147 Se Khristina Smedhs rättspsykiatriska utlåtande.  
148 Kristianssons yttrande s 4.  
149 Kristianssons yttrande s 4.  
150 Kristianssons yttrande s 3  
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allvarlig psykisk störning.151 Enligt LRU 1 § får nämligen domstolen endast besluta om att 

den rättspsykiatriska undersökningen ska omfatta denna fråga om gärningsmannen begått 

gärningen under inflytande av en allvarlig psykisk störning.   

Enligt Kristiansson var det aggressiva utåtagerande våldet främmande för A:s personlig-

het och det var inte möjligt att utesluta att A:s impulskontroll varit sänkt.152 Dels med 

anledning av alkoholkonsumtion och dels på grund av ett plötsligt uppvaknande och med 

upplevt hot eller kränkning. Av Kristianssons yttrande framgår vidare att de samlade 

konsekvenserna av ett sådant tillstånd kan vara ett agerande som under en mycket kort 

stund inte har medvetet processats av de delar av hjärnan som handhar planeringen och 

konsekvenstänkandet, vilket förväntas vara en förutsättning för medvetet handlande. Av 

detta följer att det inte kan uteslutas att A under en mycket kort stund befann sig i en 

annan föreställningsvärld och av okänd anledning, kanske helt plötsligt, såg ett hot som 

måste avvärjas.153 

Liksom i Rödebymålet utgår domstolen från gärningsmannens yttre handlande vid 

bedömning av gärningsmannens medvetenhet. Det är emellertid problematiskt att dra slut-

satser utifrån gärningsmannens handlande i samurajmålet, eftersom händelseförloppet var 

ytterst oklart. Den enda klara utgångspunkten var att A hade tillfogat målsäganden 

skadorna. Hur detta hade gått till var emellertid oklart.  Enligt Kristiansson yttrande är det 

under sådana förutsättningar svårt att dra några säkra slutsatser om gärningsmannens 

psykiska beskaffenhet vid gärningen.154 HD menar att A:s beteende efter gärningen tyder på 

att A:s handlande varit medvetet. Detta baseras på att A bland annat hade talat till 

målsäganden efter gärningen på ett sätt som indikerar att han var medveten om vem målsä-

ganden var. Enligt Kristianssons yttrande tyder A:s agerande i nära anslutning till händelse-

förloppet på att det förelåg en viss insiktsförmåga i att något hade hänt.155 Yttrandet uttalar 

emellertid inte huruvida detta påverkar bedömningen av gärningsmannens medvetenhet vid 

tidpunkten för gärningen. Även skadornas omfattning tydde enligt HD på att det rörde sig 

om ett medvetet handlande. I Kristianssons yttrande beskrivs emellertid våldet som 

splittrat, ostrukturerat och inte styrt av någon slags vinstintresse.156  

 

                                                 
151 Frågan kan inte ha varit relaterad till presumtionen mot fängelse 30 kap 6 § BrB. Frågan måste därför vara avsedd att 
ge stöd i bedömningen av gärningsmannens ansvar.  
152 Kristianssons yttrande s 5. 
153 Kristianssons yttrande s 5. 
154 Kristianssons yttrande s 3.  
155 Kristianssons yttrande s 6.  
156 Kristianssons yttrande s 5. 
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5.1.5.3 Avslutning 

Det är domstolens uppgift att avgöra de straffrättsliga spörsmålen. Det är således en själv-

klarhet att domstolen är obunden i förhållande till rättspsykiatriska utlåtanden, precis som 

andra sakkunnigutlåtanden. Utlåtandena är allt som oftast av avgörande betydelse i vart fall 

i fråga om huruvida gärningen begåtts under inverkan av allvarlig psykisk störning och om 

det föreligger ett vårdbehov. I ansvarsfrågor har domstolen ett annorlunda förhållningssätt. 

Det kan delvis förklaras med att frågan om ansvar är en rent juridisk fråga, medan 

exempelvis förekomsten av ett vårdbehov är mer av en medicinsk fråga. En annan 

förklaring är att rättspsykiatriker sällan vill uttala sig om förekomsten av uppsåt, eftersom 

det är en komplicerad juridisk term.157  Av denna anledning är det naturligt att 

rättspsykiatriska utlåtande inte har samma dignitet i ansvarsfrågor.  

Jurister får anses vara experter på vad som konstituerar ett medvetet handlande, dvs. 

den straffrättsliga normen för medvetet handlande. Vi är emellertid inte experter på hur det 

mänskliga medvetandet fungerar och hur det påverkas av olika psykiska tillstånd. Enligt 

min mening är vi därför skyldiga att samarbeta och ta hänsyn till psykiatrin även i ansvars-

frågor. På så sätt kan frågan om medvetenhet avgöras på ett sätt som stämmer bättre över-

ens med vad som verkligen har förelegat i det enskilda fallet snarare än utifrån rena 

spekulationer om vad som typiskt sett utgör ett medvetet handlande. Det är därför viktigt 

att domstolen förhåller sig öppen och använder rättspsykiatriska utlåtanden för att resonera 

sig fram till slutsatser även i ansvarsfrågor. Detta måste emellertid göras sakligt utan att 

domstolen dessförinnan har valt en egen slutsats. I annat fall kommer utlåtandet endast att 

användas i de delar den stöder denna slutsats. Domstolarna ska inte ägna sig åt att plocka 

russinen ur kakan. Utan de måste ta hänsyn till alla relevanta delar av ett rättspsykiatriskt 

utlåtande.   

 

                                                 
157 Se exempelvis uttalande i Rödebymålet och Samurajmålet. 
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6  Bristande kontrollförmåga eller insikt i ett 

framtidsperspektiv 
 

 

”Tempora mutantur nos et mutamur in illis”158  

 

 

 

6.1 Ett system i behov av reform 

6.1.1 Inledning 

Det svenska straffrättens hantering av psykiskt störda lagöverträdare är och har varit starkt 

präglat av behandlingstanken. Enligt behandlingstanken ska det straffrättsliga reaktionssy-

stemet tillämpas även på personer med psykiska avvikelser. Härigenom säkerställs att 

lagöverträdarens vårdbehov tillgodoses.159 Eftersom behandlingstanken grundar sig på en 

deterministisk världsuppfattning anses termer som klander och ansvar vara förlegade.160 

Behandlingstanken är orsaken till att tillräknelighetskravet avskaffades vid brottsbalkens 

införande.  

Behandlingstanken har även inverkat på domstolarnas rättstillämpning.161 I mål där den 

tilltalade begått gärningen under inverkan av psykisk avvikelse är det ofta väldigt svårt att 

utreda och bedöma exempelvis om gärningen är företagen med uppsåt. Det leder 

emellertid väldigt sällan till att den åtalade frias på grund av uppsåtsbrist.162 Tendensen 

tycks istället vara att domstolar i sådana fall lättare anser att uppsåtskravet är uppfyllt.163 

Idag har den straffrättspolitiska debatten svängt. Den dominerande uppfattningen är att 

ansvar och påföljd ska bestämmas utifrån gärningsmannens klandervärdhet. Gärningsman-

nens eventuella vårdbehov är sedan av betydelse först vid verkställandet av straffet. Detta 

återspeglas inte riktigt i rättstillämpningen, eftersom reglerna härstammar från tiden då 

                                                 
158 Tiderna förändras och vi med dem. 
159 Se Prop. 1962:10 C, s 103-110. Se även Jareborg, straffrättens ansvarslära, s 259.  
160 Se avsnitt 4.1. 
161 Se avsnitt 4.2.5.1. 
162 SOU 2012:17 s 527. 
163 SOU 2012:17 s 528. Westin, Om bedömningen av uppsåt hos psykiskt avvikande lagöverträdare, Skuld och ansvar, s 
111-123. Jämför även Rödebymålet.  
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behandlingstanken var ledande. Det är troligt att systemet står inför en reformering.  Ett 

antal statliga utredningar talar i en sådan riktning.164  

Enligt min mening är en förändring önskvärd. I detta kapitel analyseras möjliga 

alternativ till förändring. En tänkbar förändring är att återinföra kravet på tillräknelighet. 

Detta förespråkas i SOU 2012:17. I avsnitt 6.2.1 utvärderas den föreslagna modellen med 

ett tillräknelighetskrav. I avsnitt 6.2.2 presenteras därefter en alternativ lösningsmodell.  

 

6.2 Reformförslag 

6.2.1 Tillbaka till tillräknelighetsläran – SOU 2012:17 

Det har snart gått två år sedan psykiatrilagsutredning lade fram sitt förslag på en reforme-

rad behandling av psykiskt störda lagöverträdare. Psykiatrilagsutredningen föreslår att till-

räknelighet återigen ska bli en förutsättning för straffrättsligt ansvar.165 Den som är 

otillräknelig ska inte drabbas av straffrättsligt ansvar. Otillräknelighet ska enligt förslaget 

anses föreligga då någon som en följd av en allvarlig psykisk störning, en tillfällig sinnesför-

virring, en svår utvecklingsstörning eller ett allvarligt demenstillstånd saknade förmåga att 

förstå gärningens innebörd i den situation han befann sig i eller då gärningsmannen 

saknade förmåga att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt.  

Reformförslaget överensstämmer väl med den rättspolitiska utvecklingen. Ledorden för 

utformningen av systemet är likformighet, proportionalitet, rättvishet och förutsebarhet. 

Gärningsmannens eventuella vårdbehov ska inte beaktas vid ansvarsbedömningen, utan 

denna snarare ska fokusera på den brottsliga gärningen. Det är gärningen och förhållan-

dena då denna begicks som är avgörande för ansvarsbedömningen och valet av påföljd. I 

straffrättsliga bedömningar rörande ansvar ska inte bakåtblickande hänsyn, klandervärdhet, 

åsidosättas till förmån för framåtblickande hänsyn, vårdbehov och samhällsskydd. För att 

minska intressekonflikterna mellan framåt- och bakåtblickande hänsyn avskaffas 

möjligheten att utdöma rättspsykiatrisk vård som särskild påföljd. Detta innebär att 

gärningsmannens vårdbehov helt frikopplas från den straffrättsliga bedömningen. Även om 

gärningsmannen skulle frikännas från brottet så kan vård aktualiseras genom ett senare 

separat förfarande.  

För egen del är jag i huvudsak positivt inställd till ett tillräknelighetskrav. Vi rättfärdigar 

användandet av straff med att gärningsmannen kan klandras för sitt handlande. Av denna 

                                                 
164 Se exempelvis SOU 1988:7, SOU 1996:185, SOU 2002:3 och SOU 2012:17. 
165 SOU 2012:17 s 538. 
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anledning bör andra intressen som samhällsskydd eller ett vårdbehov inte få påverka den 

straffrättsliga bedömningen. Något annat är enligt min mening knappast etiskt försvarbart. 

Även om jag är positiv till förslaget så är jag inte övertygad om ett återinfört tillräknelig-

hetskrav, som det är utformat i SOU 2012:17, löser samtliga problem.   

Syftet med tillräknelighetskravet är att personer som inte kan klandras ska vara fria från 

ansvar och straffrättsliga påföljder. Det ska däremot vara relativt enkelt att vidarebefordra 

den som bedömts vara otillräknelig till en prövning för psykiatrisk tvångsvård. För de fall 

då det inte föreligger något vårdbehov ska istället prövas om det finns förutsättningar för 

särskilda skyddsåtgärder. Särskilda skyddsåtgärder är tänkta att användas i syfte att skydda 

samhället mot personer för vilka återfallsrisken i allvarlig brottslighet bedöms vara hög.  

En del i syftet med att återinföra tillräknelighetskravet är att förhindra att psykiskt 

avvikande lagöverträdare blir föremål för rättspsykiatrisk tvångsvård långt efter det att 

deras vårdbehov har upphört. Dessa personer ska istället prövas mot behovet av särskilda 

skyddsåtgärder. I många av fallen där en prövning av tillräknelighet skulle aktualiseras rör 

det sig om mycket grova brott. Oavsett vilket brott det rör sig om är det oerhört svårt att 

uppskatta risken för återfall. Det ligger i sakens natur att återfallsrisken bedöms som hög 

när det rör sig om allvarliga brott. Enligt min mening är det tänkbart att en majoritet av 

dem som bedöms som otillräkneliga men saknar vårdbehov blir föremål för särskilda 

skyddsåtgärder. Frågan är i sådant fall om reformen i praktiken innebär någon förändring 

eller om vi endast byter form av frihetsberövande.   

Psykiatrilagsutredningens förslag på tillräknelighetskrav är uppbyggt av två 

komponenter.166 Dels (1) ett grundtillstånd och dels (2) effekter av ett sådant tillstånd. 

Gärningsmannens ska ha saknat förmåga att förstå gärningens innebörd i den situation i 

vilken han befann sig eller saknat förmåga att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt. 

Bristen innebär ansvarsfrihet om den orsakats av ett grundtillstånd.167 Förekomsten av ett 

grundtillstånd anses kunna fungera som en indikation på att otillräknelighet kan ha förele-

gat. Enligt psykiatrilagsutredningen torde bristande förmåga i princip endast förekomma i 

relation till de uppräknade grundtillstånden. Jag är för egen del inte övertygad om att så är 

fallet. Av denna anledning delar jag inte uppfattningen att ansvarsfrihet bör begränsas till 

vissa grundtillstånd. Ansvarsfrihet beror nämligen inte på att gärningsmannen varit drabbad 

av en viss psykisk avvikelse utan på de effekter som avvikelsen givit upphov till. Enligt min 

mening framstår det därför som märkligt att endast ta hänsyn till vissa tillstånd. Har en 

                                                 
166 SOU 2012:17 s 541. 
167 SOU 2012:17 s 544. Enligt förslaget ska bristande förmåga vara orsakat utav något av följande fyra grundtillstånd: 
allvarlig psykisk störning, tillfällig sinnesförvirring, svår utvecklingsstörning eller allvarligt demenstillstånd. 
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person saknat förmåga att kontrollera eller förstå innebörden av sitt handlande är 

ansvarsfrihet enligt min mening motiverat oavsett vad bristen orsakats av.168  

 Varför riskera att tillstånd som medför sådana effekter kan komma att falla utanför om-

rådet för ansvarsfrihet? Det finns ett flertal tillstånd som inte kan kvalificeras under något 

av grundtillstånden men som kan föranleda reaktioner där en persons insikt i sitt handlande 

eller kontrollförmåga sätts ur spel, exempelvis extrema panik- och chocktillstånd eller 

starka stressreaktioner.  Att särbehandla vissa tillstånd utifrån deras orsak kan enligt min 

mening svårligen motiveras eller rättfärdigas.  

Enligt Psykiatrilagsutredningen ska grundtillståndens förekomst verka som en indikator 

på att otillräknelighet kan ha förelegat. Om avgränsningen syftar till att ge domstolarna ett 

verktyg för att avgöra vilka invändningar som är värda att beakta så kan denna effekt åstad-

kommas även genom att grundtillstånden används som exemplifiering istället för som en 

exkluderande uppräkning. Härigenom tillgodoses intresset av att inte diskvalificera några 

orsaker samtidigt som domstolar får ett verktyg i form av tillstånd att utgå ifrån och 

jämföra med.  

Det finns även ytterligare nackdelar med att anknyta tillräknelighetskravet till vissa 

grundtillstånd. En uppenbar nackdel är att regleringen inte är särskilt flexibel i förhållande 

till upptäckten av nya tillstånd. Psykiatrin är ett vetenskapligt område som för närvarande 

utvecklas i mycket hög hastighet. Vid upptäckten av nya tillstånd som kan orsaka brister i 

insikts- eller kontrollförmåga skulle lagändringar vara nödvändiga för att tillstånden ska 

omfattas av området för ansvarsfrihet. Under tiden mellan upptäckten och lagändringen 

kommer tillstånden inte att föranleda ansvarsfrihet, även om så kanske borde vara fallet. En 

reglering som inte är knuten till vissa grundtillstånd kan ta intryck och påverkas av nya 

medicinska kunskaper, utan att några lagändringar behöver göras.  

Genom att tillräknelighetskravet anknyts till vissa grundtillstånd blir det lättare att över-

blicka effekterna av lagändringen. De fall som tidigare blivit föremål för fängelseförbud 

kommer att aktualisera en prövning av tillräknelighet. Avsikten är att endast ett fåtal av 

dessa fall ska leda till ansvarsfrihet. Om tillräknelighetskravet inte anknyts till vissa grund-

tillstånd är farhågan att domstolarna kommer att översköljas med invändningar om 

otillräknelighet. Enligt min mening bör risken för en stor ökning av antalet frikännande 

inte överdrivas. Invändningar om bristande förmåga som inte baseras på grundtillstånden 

kommer ofta att framstå som ogrundade, eftersom de inte stöds av den medicinska 

forskningen.  

                                                 
168 Förutsatt att gärningsmannen inte själv har vållat sitt tillstånd. 
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Ytterligare en nackdel med ett tillräknelighetskrav knutet till vissa grundtillstånd är att 

det kan bli för stort fokus på förekomsten av ett tillstånd. Det är inte tillståndet i sig som 

motiverar ansvarsbefrielse utan tillståndets inverkan på gärningsmannens kontrollförmåga 

eller förståelse av sina handlingar.  Domstolen får aldrig stanna vid att konstatera att ett 

visst tillstånd förelåg, utan måste resonera kring hur detta kan ha påverkat gärningsmannen 

vid tidpunkten för gärningen. Införandet av ett tillräknelighetskrav behöver inte betyda att 

systemets förhållningssätt till psykiskt avvikande lagöverträdare förbättras. Om den 

praktiska effekten av ett tillräknelighetskrav blir att samtliga frågor rörande psykiskt 

avvikande lagöverträdare flyttas från påföljdsledet till bedömningen av tillräknelighet leder 

detta till att prövningar som i princip borde ske i andra delar av brottsbegreppet inte 

kommer att genomföras i den utsträckning som de borde. Tillräknelighetskravet blir endast 

en vattendelare för att avgöra om den psykiskt avvikande ska dömas för brottet eller inte. 

För dem som betraktas som otillräkneliga finns sedan möjligheten att använda tvångsåt-

gärder i form av vård eller särskilda skyddsåtgärder, förvisso genom ett senare förfarande. 

För dem som anses vara tillräkneliga används det straffrättsliga påföljdssystemet.  

 

 

6.2.2 Förändrad syn på bristande förmåga inom ramen för gällande 

rättsordning 

6.2.2.1 Ett tillräknelighetskrav – på vilken sida av brottsbegreppet? 

Enligt min mening bör vi i största möjliga mån undvika att särbehandla vissa grupper av 

människor i fråga om ansvar och klander. Detta innebär inte att gärningsmannens 

handlande alltid ska jämföras med en ”normal” människa i samma situation. Bedömningen 

måste givetvis utgå från normativa regler som konstituerar vad vi kan kräva av en 

människa, när han kan klandras för sitt beteende osv. Därutöver måste det finnas utrymme 

att låta gärningsmannens individuella egenskaper påverka bedömningen. Jag är av uppfatt-

ningen att psykiskt avvikande lagöverträdare bör kunna inrymmas i den ordinära 

straffrättsliga bedömningen utan att vi bortser från deras individuella egenskaper. För att de 

ska kunna klandras måste de exempelvis kunna tillskrivas uppsåt, precis som alla andra. När 

vi bedömer om psykiskt avvikande personer har haft uppsåt måste vi ta hänsyn till hur de 

påverkas av sin psykiska avvikelse. Detta innebär att exempelvis en förvrängd verklighets-

uppfattning kan medföra att gärningsmannen brister i uppsåt eller att han har befunnit sig i 
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en putativ nödvärnssituation. Straffrätten tar redan idag viss hänsyn till gärningsmannens 

personliga egenskaper.  

Enligt Psykiatrilagsutredningens förslag ska den som till följd av ett grundtillstånd har 

(1) saknat förmåga att förstå innebörden av sitt handlande eller (2) saknat förmåga att 

handla i enlighet med en sådan insikt anses vara otillräknelig. Brottsbegreppet innehåller två 

huvuddelar; rekvisit för otillåten gärning och personligt ansvar. Avsaknad av handlings-

kontroll (2) bör rimligen behandlas på gärningssidan i brottsbegreppet: ett grundläggande 

krav för gärningsculpa är ju nämligen att gärningsmannen vidtagit en kontrollerad handling.  

Det krävs en handling för ansvar – rörelser av en person som inte besuttit förmåga att 

förhindra rörelserna är inte att betrakta som en handling. I exempelvis Rödebymålet kan 

det ifrågasättas om gärningsmannen handlande var kontrollerat. Domstolar gör ingen 

särskild bedömning av om gärningsmannen vidtagit de åtalade gärningarna genom en 

kontrollerad handling. Detta får istället anses påverka bedömningen av frågan huruvida 

kravet på medvetenhet är uppfyllt. Om domstolarna istället hade prövat gärningskontroll 

som ett fristående moment skulle tillräknelighetskravets andra moment (2) kunna 

tillgodoses på denna grund.  

 För att tillräknelighetskravets första moment (1) – gärningsmannens avsaknad av 

förmåga att förstå innebörden av sitt handlande – ska föranleda ansvarsfrihet torde det 

emellertid krävas en förändring av de straffrättsliga reglerna. I vissa fall torde ansvarsfrihet 

kunna grunda sig på bristande medvetenhet. Rättsutvecklingen efter Rödebymålet tyder 

dock på att det finns ett mycket litet utrymme att betrakta någon som omedveten om den 

har interagerat med sin omgivning och handlandet utifrån sett framstår som rationellt. 

Detta tycks gälla även om det av den rättspsykiatriska utredningen framgår att gärnings-

mannen inte förstod innebörden av sitt handlande.169  

Psykiatrilagsutredningen beskriver bland annat två fall för vilka ett tillräknelighetskrav 

påstås vara nödvändigt för ansvarsfrihet: 1. Fallet då A dödar B under föreställning om att 

han befinner sig i finska vinterkriget. 2. A dödar B i tron om att denne är besatt av 

djävulen.170 

A har i båda fallen befunnit sig i vad som kan beskrivas som en annan verklighet. 

Utifrån A:s verklighetsuppfattning framstår hans handlande som både rationellt och 

berättigat. Således skulle förmodligen kravet på medvetenhet anses vara uppfyllt.  För egen 

del ser jag emellertid inga större hinder för att begreppet medvetenhet skulle kunna 

                                                 
169 Se Rödebymålet och Göta hovrätts dom meddelad 2011-01-04 i mål B 2256-10. 
170 SOU 2002:3 s 217-218 och 234-235. 
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modifieras så att det överensstämmer med tillräknelighetskravets första led. Enligt min 

mening innefattar begreppet medvetenhet att man förstår innebörden av sitt handlande 

utifrån den kontext där man befinner sig. Den som agerar utifrån uppfattningen att han 

befinner sig i finska vinterkriget kan väl knappast anses vara medveten om att det var en 

skidåkande turist, och inte en sovjetisk soldat, som han sköt. Om man vill undvika att 

förändra de befintliga straffrättsliga reglerna finns det även alternativa tillvägagångssätt. 

Alternativet är att det före uppsåtsprövningen införs ett krav på tillräknelighet – eller vad 

man nu vill kalla det – som endast innefattar en bedömning av om gärningsmannens vid 

gärningen förstod innebörden av sitt handlande.  

En ytterligare anledning till att tillräknelighetskravet bör delas upp är att detta enligt min 

mening passar bättre överens med brottsbegreppets systematik. Bristande gärningskontroll 

bör hänvisas till brottsbegreppets gärningssida. Den som inte har haft förmåga att 

kontrollera sitt handlande kan ju knappast anses ha företagit en gärning. Någon otillåten 

gärning kan således inte ha förelegat. Det känns emellertid mer naturligt att hänföra 

gärningsmannens avsaknad av insikt i sitt handlandes innebörd till brottsbegreppets 

ansvarssida, antingen som en särskild ansvarsförutsättning eller som en del i kravet på upp-

såt. Detta stämmer väl överens med uppbyggnaden av brottsbegreppet. Ett tillräknelighets-

krav skulle sammanföra bedömningarna och hänföra dem till antingen brottsbegreppets 

gärningssida eller ansvarssida. Denna uppdelning kan tyckas vara oväsentlig. Enligt min 

mening är den emellertid inte oväsentlig eftersom den bland annat påverkar medverkans-

frågor. Vi bör även sträva efter att straffrätten ska återspegla de faktiska omständigheterna. 

Det framstår som konstruerat att påstå att någon har utfört en kontrollerad gärning för att i 

nästa skede förklara honom otillräknelig med anledning av att han saknat förmåga att 

handla på annat sätt än han gjorde.  

 

6.2.2.2 Sinnessjukdom, automatism och det svenska tillräknelighetskravet 

Enligt psykiatrilagsutredningens förslag ska tillräknelighet vara knutet till vissa grund-

tillstånd. Jag har tidigare ifrågasatt varför endast vissa tillstånd ska kunna medföra ansvars-

frihet. Enligt min mening behöver ansvarsfriheten inte alls knytas till en särskilt kvalificerad 

psykisk avvikelse. Det är effekten i form av nedsatt förmåga eller insikt – och inte 

tillståndet – som motiverar ansvarsfrihet. Av denna anledning är det rimligt att ifrågasätta 

om ansvarsfrihet behöver vara knuten till en psykisk avvikelse över huvud taget.  

Ansvarsfrihetens anknytning till kvalificerade psykiska tillstånd har en historisk 

förklaring. Psykiskt sjuka och barn har historiskt sätt inte ansetts vara fullt ansvariga för 
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sina handlingar. Ett irrationellt och udda beteende ansågs i många falla kunna förklaras av 

att gärningsmannen var psykiskt sjuk. Idag har vi betydligt större kunskap om tillstånd som 

kan påverka mänskligt handlande. Det kan vara fysiska eller psykiska sjukdomar, och det 

kan även vara annat. 

Ansvarsfrihet behöver inte vara knutet till vissa kvalificerade psykiska tillstånd. 

Tillräknelighetskravet i engelsk rätt ”Defence of Insanity” är snarlikt det som föreslagits av 

psykiatrilagsutredningen. Ansvarsfrihet föreligger om gärningsmannen ”was labouring 

under such a defect of reason, from disease of the mind, as not to know the nature and 

quality of the act he was doing; or, if he did know it, that he did not know he was doing 

what was wrong”.171 Begreppet sinnessjukdom inrymmer alla sjukdomar som medför en 

försämring av den mentala funktionen.172 Till skillnad från psykiatriutredningens förslag 

behöver det emellertid inte vara frågan om någon särskilt kvalificerad psykisk avvikelse. 

Det centrala är effekten som den psykiska avvikelsen har givit upphov till.   

Även i fall då bristen inte orsakats av sinnessjukdom kan ansvarsfrihet föreligga enligt 

engelsk rätt. ”Defence of Automatism” är tillämpligt då gärningsmannen helt saknar kontroll 

över sitt handlande utan att det är orsakat av ett erkänt medicinskt tillstånd. Det är inte 

avgörande om gärningsmannen var vid medvetande när gärningen företogs utan om han 

var medveten om – hade kontroll över – det han gjorde.173 I England är ett medvetet hand-

lande likställt med ett kontrollerat handlande. En person saknar förmåga till medveten 

kontroll när han inte har format några avsikter med sitt handlande och när han välja mellan 

olika handlingsalternativ.174  

Orsakerna till automatism delas in i fyra kategorier.175 (1) Sjukdomstillstånd som exem-

pelvis epilepsi. (2) Interna kroppsliga orsaker som inte klassificeras som sjukdomstillstånd. 

Exempelvis då en person under bilkörning drabbas av plötsligt kramp i benet och därför 

trycker ner gaspedalen och kraschar bilen. (3) Tillstånd orsakade av en substans som 

gärningsmannen förtärt eller injicerat, exempelvis hypoglykemiska tillstånd (insulin-

chocker). (4) Externa fysiska orsaker, exempelvis reflexer eller handlingar efter hjärn-

skakning. 

Om psykiatrilagsutredningens tillräknelighetskrav införs skulle många av de psykiska till-

stånd som kan orsaka nedsatt insiktsförmåga eller kontrollförmåga omfattas av regeln, dock 

                                                 
171 Law Comission, Criminal liability: Insanity and Automatism. A discussion paper, s 5.  
172 Law Comission, Criminal liability: Insanity and Automatism. A discussion paper, s 8.  
173 Law Comission, Criminal liability: Insanity and Automatism. A discussion paper, s 96.  
174 Law Comission, Criminal liability: Insanity and Automatism. A discussion paper, s 96-99. 
175 Law Comission, Criminal liability: Insanity and Automatism. A discussion paper, s 99. 
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inte alla. Regeln borde vara öppen för alla psykiska tillstånd som kan orsaka nedsatt 

kontrollförmåga eller insiktsförmåga.  

Medvetenhetskravet i uppsåtsbedömningen medför att många fall av automatism för-

anleder ansvarsfrihet enligt svensk rätt. Med anledning av det restriktiva förhållningssättet 

till invändningar om omedvetenhet som Rödebymålet har givit upphov är min farhåga att 

det i princip ska krävas medvetslöshet för att omedvetenhet ska anses föreligga. Under 

sådana förutsättningar kommer inte alla fall av automatism att leda till ansvarsfrihet enligt 

svensk rätt, även om ett tillräknelighetskrav införs.  
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7 Summerande avslutning 
Ett rättfärdigat ansvarsutkrävande anses vara förenligt med vissa grundläggande principer, 

exempelvis skuldprincipen och konformitetsprincipen. Principernas genomslag är emeller-

tid inte fullständigt. Ibland får andra intressen anses väga tyngre. Sverige är idag ett av få 

länder som saknar ett tillräknelighetskrav. Det har tidigare ansetts vara eftersträvansvärt att 

utkräva ansvar även från den som rätteligen inte kan klandras, för att det ska gå att tillgo-

dose gärningsmannens vårdbehov och samhällets skyddsbehov. Den allmänna uppfatt-

ningen även i Sverige är emellertid att dessa intressen inte kan rättfärdiga klander. 

Lagöverträdare som inte har förstått innebörden av sina handlingar, eller saknat förmåga att 

anpassa sitt handlande efter en sådan insikt, kan inte rättmätigt klandras. Uppsåts-

bedömningens krav på medvetenhet kan i vissa fall föranleda ansvarsfrihet. Rödebymålet 

har emellertid inneburit att bedömningen är starkt knuten till gärningsmannens yttre hand-

lande. Av denna anledning förbises gärningsmannens psykiska avvikelse om gärningen ut-

ifrån framstår som rationell och en följd av händelser från omvärlden.  

En reform är nödvändig för att endast den som rättmätigt kan klandras ska drabbas av 

straffrättsligt ansvar. Psykiatrilagsutredningens förslag för att lösa problemet är att införa 

ett tillräknelighetskrav som en förutsättning för ansvar. Tillräknelighetskravet skulle vara 

knutet till fyra grundtillstånd. Den som inte har förstått innebörden av sitt handlande eller 

saknat förmåga att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt, ska enligt förslaget fri-

kännas om bristen orsakats av något av grundtillstånden. För egen del skulle jag föredra ett 

system som inte begränsade ansvarsfrihet till vissa grundtillstånd. Enligt min mening är 

ansvarsfrihet rättfärdigat oavsett om en brist är psykiskt eller fysiskt orsakad.  

Oavsett vilken väg lagstiftaren väljer så kvarstår ett faktum: det måste byggas en brygga 

mellan juridiken och psykiatrin.  Även om ett tillräknelighetskrav införs så bör endast en 

liten skara personer vara att betrakta som otillräkneliga. Detta innebär att personer med 

psykisk avvikelse i många fall kommer att räknas som tillräkneliga och prövas mot de 

”vanliga” ansvarsreglerna. Psykiska avvikelser måste därmed fortsatt få påverka de ordinära 

bedömningarna även vid återinförandet av ett tillräknelighetskrav. Juridiken och psykiatrin 

måste lära sig av varandra och etablera tydliga riktlinjer kring hur de ska förhålla sig till 

varandra. Jurister måste lära sig att utnyttja den kunskap som psykiatrin besitter. Straff-

rätten – med ansvarsutkrävande som ytterlighet – är statens mest ingripande maktmedel 

gentemot individen. En sådan maktbefogenhet måste vara begränsad, annars föreligger en 
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överhängande risk för missbruk. Straffrättens yttersta fråga är att komma fram till vem som 

rätteligen kan klandras. Psykiatrin kan erbjuda viktig kunskap när vi ska besvara denna 

fråga. Samarbetet med psykiatrin måste emellertid utvecklas och förbättras för att juridiken 

ska kunna dra nytta av den kunskap som psykiatrin har att erbjuda.  
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