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Summary 
Mentally disordered offenders have throughout history in law been treated 
differently than other offenders. In Sweden this special treatment occurs 
when appropriate criminal sanction is decided, which means that severely 
mentally disordered offenders should not be convicted to a prison sentence 
without special circumstances. Sweden is in this regard quite unique, 
because most other states require accountability for criminal liability. When 
the Swedish Penal Code (Brottsbalken) was introduced in 1965 the 
accountability requirement was suspended, because it was considered to no 
longer be necessary. However, the problems that might occur with the 
assessment of criminal intent in some cases where not anticipated.     
 
An act is by law criminal only if it is committed with criminal intent, or in 
certain regulations, negligence. If intent, or in some cases negligence, is not 
found the act is not unlawful. Criminal intent is thereby a necessary 
condition if the culprit should be found responsible, and this assessment of 
criminal intent should be carried out in each individual case. Criminal intent 
can appear in three forms; purpose intent (avsiktsuppsåt), perceptional intent 
(insiktsuppsåt) and reckless intent (likgiltighetsuppsåt). All of these three 
types of criminal intent require that the culprit is in some level aware of the 
necessary conditions surrounding the criminal act. This means that the 
culprit must be aware of his actions and the world around him, he must not 
be too dazed. A dazed condition may occur during physical illness, 
pathological intoxication or a mental disorder.  
 
The assessment of criminal intent must assume the offenders subjective 
conception of the criminal act and the surrounding circumstances. Because 
criminal intent never is objectively observed it could be difficult to 
determine if the offender’s actions are intentional or not. This difficulty is 
especially obvious in cases with severely mentally disordered offenders.  
 
In cases with severely mentally disordered offenders the assessment of 
criminal intent should be performed as it would with a mentally sane 
offender. However, in many cases it can be argued if a severely mentally 
disordered offender actually can have intentionally committed a criminal 
act. If the offender believes he is pursued by beings from outer space, and 
whilst trying to protect himself, hurt another human being, can he be 
considered to have criminal intent to such an assault? In court practice the 
response to this question usually is yes, which has been criticized by both 
doctrine and in legislative history.   
 
Another question that has been thoroughly discussed in legislative history 
and in doctrine is whether an offender who suffers of a severe mental 
disorder at all can have an ability to comprehend the meaning of the 
criminal act or an ability to adjust his behavior to such a comprehension. It 
has been suggested that offenders who does not have these abilities should 
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not be considered accountable, which means that the offender is without 
criminal liability. 
 
Indications are that accountability should become a requirement for legal 
responsibility in the Swedish Penal Code. However, the question remains 
how assessments of criminal intent in cases of unaccountable offenders will 
be affected. Present bills, that have not yet been enacted, recommend that, in 
cases with severely mentally disordered offenders, an assessment of 
criminal intent is unnecessary. Therefore cases where, today, an offender is 
set free because he lacks criminal intent, ought to be avoided and the 
offender should be provided with the psychiatric care he might necessary 
need.     
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Sammanfattning 
Psykiskt störda lagöverträdare har i alla tider särbehandlats straffrättsligt på 
ett eller annat sätt. I Sverige sker den särbehandlingen vid 
påföljdsbestämningen vilket innebär att en allvarligt psykiskt störd 
lagöverträdare inte ska dömas till fängelse om inte särskilda skäl föreligger. 
I detta hänseende är Sverige tämligen unikt, då det i de flesta andra stater, 
för straffansvar krävs, att gärningsmannen är tillräknelig. Vid brottsbalkens 
införande år 1965 avskaffades tillräknelighetsbegreppet i svensk rätt 
eftersom det ansågs ha spelat ut sin roll. Däremot förutsågs inte att problem 
skulle komma att uppstå vid uppsåtsprövningen i vissa fall. 
 
För att ett brott ska anses begånget i lagens mening krävs uppsåt eller, vid 
vissa särreglerade brott, oaktsamhet. Om uppsåt, eller i vissa fall 
oaktsamhet, inte föreligger har heller ingen brottslig gärning begåtts. Uppsåt 
är därmed en nödvändig brottsförutsättning för att en gärningsman ska 
kunna dömas för en brottslig handling, och en uppsåtsprövning ska företas i 
varje enskilt fall. Uppsåt kan föreligga i tre former, genom antingen 
avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt. Gemensamt för dessa 
tre former av uppsåt är att det krävs någon form av medvetenhet hos 
gärningsmannen om brottsrelevanta omständigheter. Det innebär att 
gärningsmannen måste ha en uppfattning om vad han gör och vad som 
händer omkring honom, han får alltså inte vara allt för omtöcknad. Ett 
omtöckningstillstånd kan exempelvis uppkomma i samband med 
sjukdomsfall, patologisk rus eller vid psykisk sjukdom. 
 
Uppsåtsprövningen ska utgå ifrån gärningsmannens subjektiva uppfattning 
om den brottsliga gärningen och de omständigheter som omgett denna. 
Eftersom uppsåt aldrig är objektivt iakttagbart är det i vissa fall därmed 
förenat med svårigheter att klarlägga om gärningsmannens handlande har 
varit uppsåtligt eller ej. Speciellt påtaglig är denna problematik i fall med 
allvarlig psykiskt störda lagöverträdare. 
 
I fall med allvarligt psykiskt störda lagöverträdare ska uppsåtsprövningen 
ske på samma sätt som i fall med gärningsmän med en normal 
sinnesförfattning. I många fall kan det dock diskuteras huruvida en allvarligt 
psykiskt störd gärningsman faktiskt kan anses ha haft uppsåt till en brottslig 
handling. Om gärningsmannen tror sig vara jagad av utomjordingar och 
skadat en människa, i ett försök att försvara sig mot dessa rymdvarelser, kan 
han då anses ha haft uppsåt till övergreppet? I praxis besvaras frågan allt 
som oftast jakande, något som kritiserats i både doktrin och förarbeten. 
 
En annan fråga som diskuterats mycket ingående i doktrin och förarbeten är 
om gärningsmän som lider av en allvarlig psykisk sjukdom överhuvudtaget 
kan ha en förmåga att inse gärningens innebörd eller kan ha en förmåga att 
anpassa sitt handlande efter en sådan insikt. Det som har föreslagits är att 
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gärningsmän som inte har denna förmåga ska anses vara otillräknelig, vilket 
innebär att straffrättsligt ansvar inte kan föreligga.    
 
Mycket tyder på att ett tillräknelighetskrav kommer att införas i svensk rätt 
som en förutsättning för straffansvar. Kvar står dock frågan hur 
uppsåtsprövningen i fall med otillräkneliga gärningsmän kommer att 
påverkas. Föreliggande utredningsförslag, som ännu inte genomförts, 
förordar att, i fall med otillräkneliga gärningsmän, en uppsåtsprövning 
överhuvudtaget inte behöver företas. Därigenom skulle fall där, enligt 
dagens ordning, gärningsmännen skulle frias på grund av bristande uppsåt 
undvikas och de skulle kunna beredas den psykiatriska vård de i många fall 
är i oundgängligt behov av.   
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Förord 
När min juris kandidatexamen snart är i hamn vill jag ta tillfället i akt och 
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1 Inledning  
I alla tider har psykiskt sjuka särbehandlats i straffrättsligt hänseende. Redan 
antikens filosofer diskuterade huruvida psykiskt sjuka som begått brott 
skulle straffas, eller om sjukdomen var tillräckligt straff i sig. Dessa 
filosofiska tankegångar låg till grund för en tillräknelighetslära, som byggde 
på tanken att, om du inte kan rå för dina gärningar, är du heller inte ansvarig 
för dem. I Sverige avskaffades tillräknelighetsläran i samband med 
Brottsbalkens ikraftträdande år 1965. I stället infördes ett fängelseförbud 
som innebar att allvarligt psykiskt sjuka inte kunde dömas till fängelse, utan 
skulle i stället överlämnas till rättspsykiatriskt tvångsvård. Detta är en 
ordning som idag, med smärre förändringar, fortfarande råder. 
 
Avskaffandet av tillräknelighetsläran i svensk rätt har varit föremål för 
diskussion till och från under det knappa halvsekel brottsbalken varit i kraft 
och det har lett till ett antal tillämpningssvårigheter som troligen inte 
förutsågs i det gedigna beredningsarbetet till lagen. Ett problem som 
uppmärksammats särskilt är det gällande uppsåtsprövningen vid brott 
begångna av allvarligt psykiskt störda lagöverträdare. Detta problemområde 
är föremål för denna framställning.  
 
För straffbarhet krävs att ett brott är begånget uppsåtligen. Begreppet uppsåt 
är mångfacetterat, men i det stora hela betyder det att ett brott ska vara 
begånget med ”vett och vilja”. En prövning av en gärningsmans uppsåt ska 
ske i varje enskilt fall. Om prövningen mynnar ut i slutsatsen att uppsåt inte 
har förelegat vid brottstillfället, har gärningsmannen inte heller begått ett 
brott i lagens mening. Åtalet ska därmed ogillas. Uppsåtsprövningar kan i 
många fall vara svåra att genomföra, inte minst i fall med allvarligt psykiskt 
störda gärningsmän. Kan en sådan gärningsman verkligen anses ha haft 
uppsåt att begå en brottslig gärning?  
 
I doktrinen har det lyfts kritiska röster mot den nu gällande ordningen på 
området. Det menas att domstolarna i många fall med allvarligt psykiskt 
störda tar för lätt på uppsåtsprövningen, och genom detta bereder 
gärningsmannen nödvändig rättspsykiatrisk vård. Huruvida detta stämmer 
eller ej avses också besvaras i framställningen.   
 
Dagens lagstiftning gällande allvarligt psykiskt störda har varit föremål för 
omfattande diskussion i den juridiska litteraturen de senaste tjugo åren. 
Detta har lett till att regeringen vid flertalet tillfällen utrett frågan och 
kommit med ett antal lagändringar på området. I skrivande stund pågår 
ytterligare en utredning, Psykiatrilagsutredningen, som ska utreda och 
föreslå genomgripande reformer gällande hela systemet för psykiatrisk 
tvångsvård, och rättspsykiatrisk tvångsvård, likväl som för frågan om 
huruvida en tillräknelighetslära återigen ska införas i svensk rätt.  
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1.1  Syfte och frågeställningar 
Framställningens huvudsakliga syfte är att utreda uppsåtsbegreppet, hur det 
ska tillämpas i fall med allvarligt psykiskt störda lagöverträdare samt hur det 
faktiskt tillämpas i praxis. Vidare avses också att diskutera eventuella 
problem vid uppsåtsprövningar i mål med allvarligt psykiskt störda 
lagöverträdare, och framtida lösningar i ljuset av tidigare 
lagstiftningsförslag.  
 
För att kunna besvara ovan föreliggande syfte har ett antal frågeställningar 
formulerats:  
 

• Hur ska uppsåtsprövningen i fall med allvarligt psykiskt störda 
gärningsmän genomföras och kan en gärningsman som lider av en 
sådan störning överhuvudtaget anses ha begått ett brott uppsåtligen? 

• Hur ser uppsåtsbedömningen vid allvarlig psykisk störning ut i 
praxis? 

• Bör dagens lagstiftning kompletteras med ett krav på tillräknelighet 
och hur skulle ett eventuellt krav på tillräknelighet påverka 
uppsåtsbedömningen i mål med allvarligt psykiskt störda 
lagöverträdare? 

 

1.2 Metod, material och avgränsning 
Den arbetsmetod jag kommer att utgå ifrån är huvudsakligen 
rättsvetenskaplig. Jag kommer i uppsatsen att belysa en mängd olika 
rättskällor. Utgångspunkten kommer ligga i gällande rätt och därefter 
undersöks och diskuteras förarbeten, doktrin och en mängd praxisfall som 
anses vara relevanta. Informationssökning har skett i de stora juridiska 
databaserna, samt i olika bibliotekskataloger.  
 
Det material som används är huvudsakligen juridiskt. Ämnet allvarligt 
psykiskt störda lagöverträdare är tvärvetenskapligt och i den mån det anses 
behövligt kommer material som berör ämnen såsom rättspsykologi och 
rättspsykiatri att användas.  
 
Det huvudsakliga ämnet för min framställning är uppsåtsprövningen vid 
allvarlig psykisk störning. Inom denna ram kommer jag att se till relevant 
praxis och doktrin. I möjligaste mån kommer därmed oaktsamhetsbrott att 
utelämnas ur framställningen. Vidare kommer jag att endast kort behandla 
problematiken med fängelseförbudet, numera presumtionen mot fängelse, i 
30 kap 6 § BrB. Frågan om självförvållat rus eller förvirringstillstånd i 1 kap 
2 § 2 st kommer att endast delvis beröras. Dessa två frågor rör mycket 
omdebatterade rättsområden och förtjänar uppsatser i sig själva. 
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1.3 Disposition 
Inledningsvis kommer jag att redogöra för begreppet allvarlig psykisk 
störning samt kort belysa viktiga aspekter vad gäller den rättspsykiatriska 
undersökningen och det rättspsykiatriska utlåtandet. Därefter följer en kort 
rättshistorisk redogörelse för behandlingen av psykiskt störda 
lagöverträdare, fram till modern tid. För att ge en god utgångspunkt för 
resten av framställningen kommer jag därefter beskriva uppsåtsbegreppet i 
allmänna ordalag, för att sedan studera uppsåtsprövningar specifikt i fall 
med allvarligt psykiskt störda lagöverträdare i lag, doktrin och praxis. Jag 
avslutar min deskriptiva del av framställningen med att anlägga ett framtida 
perspektiv, i ljuset av tidigare, ej genomförda, lagförslag. Framställningen 
avslutas med en analys av mina fynd.  

1.3.1 Terminologi 
I uppsatsen kommer jag genomgående att synonymt använda mig av 
formuleringarna allvarlig psykisk störning och allvarlig psykisk sjukdom 
samt olika former av dessa termer för att beskriva gärningsmän eller 
tilltalade. I viss mån, främst i det historiska avsnittet, kommer uttryck som 
sinnessjuk, psykiskt abnorm eller psykiskt avvikande att användas. Detta för 
att illustrera den då tidsenliga terminologin av denna typ av lagöverträdare. 
Det är inte min avsikt att lägga värderingar i de olika termerna eller att göra 
implicita differenser dem emellan. Nedan kommer begreppet allvarlig 
psykisk störning att definieras närmare med utgångspunkt i lagarnas 
förarbeten. 
 
I arbetet kommer jag vidare att referera till ett antal rättsfall. För enkelhetens 
skull kommer jag att genomgående benämna gärningsmännen som X (utom 
i ett fall), och målsägande/brottsoffer som A och i fall med flera 
målsägande/brottsoffer som A, B, C och så vidare. 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

1.4.1 Allvarlig psykisk störning – definition 
Begreppet allvarlig psykisk störning infördes i svensk rätt i och med 
regeringens proposition om rättspsykiatrisk tvångsvård1 år 1991. Tidigare 
användes termer som ”sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan själslig 
abnormitet av så djupgående natur att den måste anses jämställd med 
sinnessjukdom”. I och med införandet av begreppet allvarlig psykisk 
störning medfördes en viss begräsning av den grupp lagöverträdare som 
omfattades av den straffrättsliga särregleringen.2

 
  

                                                 
1 Prop. 1990/91:58.  
2 Prop. 1990/91:58. s 6.  



 10 

Av vikt att påpeka är att med psykisk sjukdom/störning menas generellt ett 
tillstånd eller en process hos en människa som medför att hon inte fungerar 
optimalt. Vad som är optimalt och normalt bedöms utifrån kontexten. 
Begreppet sjukdom är inte oberoende av tid och rum eller sociala 
förhållanden, utan begreppets innebörd kan skifta över tid och i olika 
sammanhang. Som exempel kan nämnas att homosexualitet ansågs vara en 
psykisk sjukdom i ett inte alltför avlägset förflutet, och att det i vissa länder 
fortfarande anses vara en sjukdom.3

 
  

Vilka tillstånd som kan utgöra en allvarlig psykisk störning angavs i ovan 
nämnda proposition. I första hand ska tillstånd av psykotisk karaktär 
omfattas. Det innebär tillstånd med störd realitetsvärdering och med 
symtom som vanföreställningar, hallucinationer och förvirring. Till följd av 
en hjärnskada kan också en psykisk funktionsnedsättning av allvarlig art 
(demens) med störd realitetsvärdering och bristande förmåga till orientering 
i tillvaron uppkomma. Till allvarlig psykisk störning bör också räknas 
allvarliga depressioner med självmordstankar och svårartade 
personlighetsstörningar, såsom till exempel invalidiserande neuroser och 
personlighetsstörningar med impulsgenombrott av psykoskaraktär. Även 
krisreaktioner, som medför en så uttalad påverkan på den psykiska 
funktionsnivån att de är av psykotisk art, ska omfattas av begreppet. Vidare 
bör också alkoholpsykoser, såsom delirium tremens, alkoholhallucinos och 
klara demenstillstånd hänföras till allvarlig psykisk störning. Detsamma 
gäller för psykoser som kan drabba narkotikamissbrukare. Även i andra 
situationer när en missbrukare har kommit in i ett allvarligt 
förvirringstillstånd och det är uppenbar fara för hans fysiska hälsa eller liv 
kan allvarlig psykisk störning föreligga. I vissa fall kan också ett 
abstinenstillstånd vara så svårartat att det under kortare tid måste betecknas 
som en allvarlig psykisk störning. Vidare kan så kallat åldersdement 
beteende ibland vara så kraftigt att allvarlig psykisk störning kan anses 
föreligga. Begreppet allvarlig psykisk störning omfattar även kvalificerande 
former av psykisk utvecklingsstörning. Detsamma gäller i fråga om personer 
med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund 
av hjärnskada i vuxen ålder, föranlett av yttre våld eller sjukdom, om 
funktionshindret kan hänföras till en allvarlig psykisk störning.4

 
 

Frågan om en psykisk störning är allvarlig måste ske utifrån både 
störningens art och dess grad. En del typer av psykiska störningar är 
allvarliga till såväl art som grad. Vissa psykiska störningar, till exempel 
schizofreni, får alltid anses som allvarliga till sin art men behöver däremot 
inte vara allvarliga till sin grad och kan ha ett relativt lindrigt förlopp. Även 
andra psykiska störningar såsom depressioner är inte alltid av allvarlig art, 
utan här måste betydelsen av störningens grad bli mer omedelbart avgörande 
för bedömningen. En sammanvägning ska göras i varje enskilt fall av arten 
av störningen och de symtom och yttringar i övrigt som belyser störningens 
grad. I samband med prövningen måste hänsyn tas till växlingar i tillståndet 
                                                 
3 Wennberg, Suzanne. Behovet av straffrättslig särbehandling av psykiskt avvikande 
brottslingar – vad är myt och vad är verklighet? JT 1999/2000 s 616. 
4 Prop. 1990/91:58. s 86.  
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och risken för återfall om vården och behandlingen avbryts för tidigt. Den 
psykiska störningen är av allvarlig art så länge påtaglig risk föreligger för att 
de psykiska symtomen återkommer om behandlingen avbryts.5

 
  

Socialstyrelsen har i sina allmänna råd definierat begreppet allvarlig psykisk 
störning. Socialstyrelsens definition av begreppet återfinnes i Bilaga A.   
 
Ovan nämnda typer av psykiska störningar och sjukdomar är inte 
uttömmande utan en prövning ska ske i varje enskilt fall. Så länge det inte är 
bevisat att en tilltalad lider av en allvarlig psykisk störning i lagens mening 
betraktas han som frisk. Detta innebär att det inom gränserna för vad som 
anses friskt kan finnas många tillstånd som utgör psykiska störningar, dock 
inte, i lagens mening, tillräckligt allvarliga sådana.6 För vidare diskussion 
om begreppets komplexitet hänvisas till Wennbergs diskussion i en artikel i 
JT 1999/20007

1.4.2 Något om rättspsykiatrisk undersökning 

. 

Bestämmelser om rättspsykiatrisk undersökning finns i lagen om 
rättspsykiatrisk undersökning8 och i förordningen9 om densamma. Vidare 
har Rättsmedicinalverket utfärdat föreskrifter och allmänna råd som reglerar 
bland annat utformning och innehåll i en rättspsykiatrisk undersökning.10

 
  

Enligt 1 § LRU får rätten i brottmål besluta om en rättspsykiatrisk 
undersökning för att bedöma om det finns medicinska förutsättningar att 
överlämna den misstänkte till rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap 3 § BrB 
eller om den misstänkte har begått gärningen under påverkan av en allvarlig 
psykisk störning. Om det visar sig att den misstänkte begått gärningen under 
påverkan av en allvarlig psykisk störning föreligger en presumtion mot 
fängelse enligt 30 kap 6 § BrB. Tidigare, innan lagändringarna11

 

 år 2008, 
förelåg ett absolut fängelseförbud för allvarligt psykiskt störda 
lagöverträdare. 

Av 1 § 2 st LRU framgår vidare att syftet med undersökningen ska anges i 
beslutet, till exempel om att undersökningen ska omfatta även frågan om 
den misstänkte (1) till följd av störningen har saknat förmåga att inse 
gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt, 
eller (2) i anslutning till brottet själv genom rus eller på något annat 
liknande sätt har vållat sitt tillstånd.  
 

                                                 
5 Prop. 1990/91:58. s 87.  
6 Westin, Håkan. En ansvarslösreglering av den galnes skuld. 1994. s 221f. 
7 Wennberg, Suzanne. Behovet av straffrättslig särbehandling av psykiskt avvikande 
brottslingar – vad är myt och vad är verklighet? JT 1999/2000 s 612. 
8 LRU. SFS 1991:1137. 
9 FRU. SFS F1991:1413 
10 SOSFS 1996:14-15.  
11 Prop. 2007/08:97. 
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Rätten får enligt 2 § LRU besluta om en rättspsykiatrisk undersökning 
endast om den misstänkte har erkänt gärningen eller övertygande bevisning 
har presenterats om att han har begått den. Detta innebär att beviskravet i 
praktiken är ”utom rimligt tvivel” vad gäller de objektiva rekvisiten. Detta 
beror på att frågan om beslut om rättspsykiatrisk undersökning fattas först 
efter det att bevisupptagningen ägt rum och rätten tagit ställning till om de 
objektiva rekvisiten för gärningen är uppfyllda. Frågan om det subjektiva 
rekvisitet är uppfyllt kan däremot påverkas av resultatet av den 
rättspsykiatriska undersökningen.12

 
  

Undersökningen kan alltså ge underlag, inte bara för bedömning av om den 
tilltalade är allvarligt psykiskt störd, utan även för bedömning om sådan 
oaktsamhet eller sådant uppsåt förelegat som krävs för straffbarhet.13 Om 
syftet med den rättspsykiatriska undersökningen är att utröna huruvida den 
tilltalade har begått gärningen med uppsåt eller oaktsamhet, ska detta anges i 
beslutet.14

 
 

Rättspsykiatriska undersökningar enligt 1 § LRU utförs i huvudsak vid 
rättspsykiatriska avdelningar inom RMV. Undersökningen utförs i regel av 
ett undersökningslag som består av läkare, psykolog, kurator samt en 
kontaktman för den som är intagen på undersökningsenheten.15

 

 
Undersökningen utmynnar i ett utlåtande som enligt 6 § LRU inom fyra till 
sex veckor inges till domstolen, beroende på om gärningsmannen är häktad 
eller ej. 

Rättspsykiatrisk undersökning företas i en majoritet av fallen vid olika 
former av våldsbrott, såsom misshandel, mord och dråp, samt vid 
sexualbrott. Tillsammans utgör dessa cirka 70 procent av fallen där 
rättspsykiatrisk undersökning företas. Andra vanliga huvudåtal är 
mordbrand (10 procent) och egendomsbrott (10 procent).16

1.4.3 Rättspsykiatriskt utlåtande 

  

Den rättspsykiatriska undersökningen resulterar i ett utlåtande, som sedan 
lämnas till rätten. I det rättspsykiatriska utlåtandet ingår psykiatrisk 
diagnostik enligt flera internationellt godkända klassifikationer. Dessutom 
görs en samlad rättspsykiatrisk bedömning i relation till begreppet allvarlig 
psykisk störning, med motiveringar.17

 
  

                                                 
12 Lindell, Bengt (red.) Eklund, Hans, Asp, Petter & Andersson, Torbjörn. Straffprocessen. 
2005. s 355f. 
13 Lidberg, Lars & Wiklund, Nils (red.). Svensk rättspsykiatri – psykisk störning, brott och 
påföljd. 2004. s 156f, 
14 Gylling Lindkvist, Cecilia, Rosenberg, Göran & Rundqvist, Karl-Ingvar. Lagen och 
psykiatrin: kommentarer och författningar om psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatri m.m. 
1992. s 144f. 
15 Lindell, Bengt (red.) Eklund, Hans, Asp, Petter & Andersson, Torbjörn. 2005. s 355f.  
16 Lidberg, Lars & Wiklund, Nils (red.). 2004. s 164.  
17Granhag, Per Anders, Christianson, Sven Å (red.). Handbok i rättspsykologi. 2008. s 456.  



 13 

För att ge en tidsmässigt heltäckande bild av gärningsmannens 
funktionsnivå beaktas dåtid, nutid och framtid. En bedömning görs av det 
psykiska tillståndet vid gärningstillfället och av frågan om kausalsamband 
när domstolen efterfrågar bedömningar gällande 30 kap 6 § BrB eller 
förutsättningar för rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning 
enligt 31 kap 3 § 2 st BrB. Dessutom redovisas tillståndet vid 
undersökningstillfället, som på ett markant sätt kan skilja sig från hur det 
var vid gärningstillfället. En bedömning görs också av risken för återfall i 
allvarlig brottslighet, mot bakgrund av genomförd brottsanalys, kausalitet i 
relation till påvisad psykisk störning hos gärningsmannen samt hans attityd 
till gärning. Särskilda behandlingsåtgärder som kan minska risken för 
återfall i brottslighet – medicinering, samtals- och missbruksbehandling 
samt sociala stödåtgärder – ska också anges.18

  
 

Det rättspsykiatriska utlåtandet är ett sakkunnigutlåtande som syftar till att 
ge domstolen ett utförligt beslutsunderlag under processen. Domstolen är 
alltså inte bunden av detta sakkunnigutlåtande, utan är helt självständig i 
förhållande till det som framkommit i utlåtandet.19

 
  

Det förekommer också att domstolen begär att slutsatserna och 
bedömningarna i utlåtandet prövas av Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga 
och medicinska frågor (Rättsliga rådet). Det är en överinstansprövning med 
en jurist som ordförande och med representanter från bland annat olika 
rättspsykiatriska kompetensområden. Även i förhållande till rådets 
bedömning har domstolen en helt suverän ställning.20

 
 

 

                                                 
18Granhag, Per Anders, Christianson, Sven Å (red.). 2008. s 456. 
19Granhag, Per Anders, Christianson, Sven Å (red.). 2008. s 456. 
20Granhag, Per Anders, Christianson, Sven Å (red.). 2008. s 456. 
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2 Kort historisk resumé  
Uppfattningen att personer som lider av psykisk störning, i straffrättsligt 
hänseende, borde särbehandlas är mycket gammal. Redan i det antika 
Grekland och Romarriket behandlades psykiskt störda på ett annat sätt än 
andra lagöverträdare. Gemensamt för synsätten i dessa antika samhällen var 
att de psykiskt sjuka betraktades vara utan normalt mänskligt förnuft. Denna 
brist på förnuft var det främsta skälet till att de psykiskt sjuka inte ansågs 
kunna ställas till ansvar för sina handlingar. I den romerska rätten fanns 
regler som stadgade att psykiskt störda som hade begått brott skulle 
behandlas annorlunda än andra brottslingar och allmänt gällde att den 
psykiskt sjuke inte skulle straffas, eftersom hans handlingar inte ansågs vara 
styrda av en fri vilja.21

 
 

En handling begången utan ”vett och vilja” är med andra ord en oavsiktlig 
handling. Enligt Aristoteles krävdes ett förnuft och en fri vilja för att 
människan skulle kunna vara moraliskt ansvarig för sina handlingar. De som 
saknade förnuft och fri vilja var oansvariga och kunde därmed inte 
bestraffas. Aristoteles moralfilosofiska tankar om just vett och vilja har haft 
en stor betydelse för synen på ansvar och skuld i senare straffrättslig och 
moralfilosofisk diskussion. Trots skilda uppfattningar om orsakerna till 
sinnessjukdomar och deras natur fanns det i äldre tid en stor enighet när det 
gällde vad som var mest utmärkande för de sinnessjuka, nämligen deras 
brist på normalt mänskligt förnuft. Förnuftslösheten var också det 
huvudsakliga skälet till att de sinnessjuka inte ansågs kunna ställas till svars 
för sina handlingar. Ansvar kunde endast utkrävas av den vars handlingar 
grundades på ett fritt fattat beslut.22

2.1 Den internationella rättsutvecklingen 

  

Från medeltiden fram till 1800-talet följde den internationella utvecklingen, 
när det gäller de psykiskt störda lagöverträdarnas straffrättsliga ställning, två 
huvudspår. Den ena utvecklingslinjen innebar att den misstänkte gavs 
möjlighet att åberopa psykisk sjukdom som en ursäkt eller förmildrande 
omständighet i samband med den straffrättsliga rannsakningen. Denna 
princip fick stor betydelse i den engelska rättstraditionen. Det andra 
synsättet, som i hög grad kom att prägla den kontinentala (och senare också 
den svenska) rättsutvecklingen, byggde på försöken att formulera en mer 
vetenskapligt orienterad kunskap om människan som en social varelse.23

                                                 
21 Qvarsell, Roger. Utan vett och vilja – om synen på brottslighet och sinnessjukdom. 1993. 
s 16.  

 I 
detta sammanhang uppkom tre olika sätt att försöka förstå eller förklara det 
brottsliga handlandets orsaker, det antropologiska, det psykiatriska och det 
psykologiska. Redan från slutet av 1500-talet finns exempel på 
antropologiska undersökningar som syftade till att beskriva de 

22 Qvarsell, Roger. 1993. s 13ff.  
23 SOU 2002:3. s 163f. 
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människotyper som var benägna att begå brott. Efter franska revolutionen 
och särskilt under 1800-talets första hälft utvecklades psykiatrin mycket 
snabbt och frågan om det brottsliga handlandet intog en viktig plats i den 
psykiatriska litteraturen. Vid samma tid gjordes några försök att utifrån ett 
mer psykologiskt synsätt förklara det brottsliga handlandet och ange 
kriterier för straffrättslig tillräknelighet. Dessa tre synsätt, det 
antropologiska, det psykiatriska och det psykologiska fick avgörande 
betydelse för den senare utvecklingen.24

2.2 Den svenska rättsutvecklingen  

    

Redan i de äldsta landskapslagarna fanns bestämmelser om att sinnessjuka 
som begick brott skulle behandlas annorlunda än andra. Denna juridiska 
särställning berodde på föreställningen att sinnessjuka handlade utan fri 
vilja. I landskapslagarna talas dock inte uttryckligen om straffrihet för de 
sinnessjuka. De sinnessjuka ansågs visserligen handla utan ond avsikt och 
det fanns därför inte anledning att utdela något särskilt straff. Detta betyder 
troligen att landskapslagarna ändå gav de sinnessjuka en principiell 
straffrihet.25

 
  

I 1734 års lag berördes de psykiskt sjukas straffrättsliga ställning ytterst 
kortfattat, och det är omtvistat huruvida regleringen innebar frihet från 
straffansvar eller om sinnestillståndet kunde räknas som en förmildrande 
omständighet. 1734 års lag var den första sammanhållna och fullständiga 
strafflagen i Sverige och kan sägas vara en sammanfattning av den tidigare 
rättshistoriska utvecklingen. Lagen innehåller endast en mening om de 
sinnessjukas rättsliga ställning, och det finns få publicerade rättsfall som 
berör frågan. Det framgår dock att det var ganska ovanligt under 1700-talet 
att en brottsling blev helt fri från straff på grund av sin sinnessjukdom, men 
att sinnestillståndet ändå kunde räknas som en förmildrande omständighet.26

 
   

Under 1800-talets första hälft förändrades de sinnessjukas straffrättsliga 
ställning på ett genomgripande sätt. Detta berodde dels på att arbetet med att 
revidera strafflagen påverkades av den så kallade klassiska straffrättsskolans 
teorier om ansvar och tillräknelighet, dels på framväxten av en organisk 
sinnessjukvård och ett ökat intresse från läkarnas sida för de psykiska 
sjukdomarnas natur.27 De teoretiska frågorna inom straffrätten blev 
samtidigt föremål för ett ökat intresse. I enlighet med legalitetsprincipens 
större genomslag strävade man efter att i lagen ange straffrättens allmänna 
principer. Området för straffrihet för psykiskt sjuka, den så kallade 
otillräknelighetsläran, krävde då en uttrycklig avgränsning i lagtexten. Detta 
är bakgrunden till tillkomsten av Strafflagens bestämmelser om 
tillräknelighet (5 kap 5 § SL) och förminskad tillräknelighet (5 kap 6 § 
SL).28

                                                 
24 Qvarsell, Roger. 1993. s 18f.  

  

25 Qvarsell, Roger. 1993. s 78ff.  
26 Qvarsell, Roger. 1993. s 81ff.  
27 Qvarsell, Roger. 1993. s 85.  
28 SOU 1996:185. Del II. s 269.  
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Bestämmelserna tog främst sikte på gärningsmannens intellektuella brister 
såsom brister i förstånd eller begåvning. I SL lades således vikt vid 
förståndskriteriet och inte, som i många utländska strafflagar, på brister i 
dennes fria vilja. Motiven till den fulla straffriheten var att varken uppsåt 
eller oaktsamhet kunde finnas hos den som helt saknade förståndets bruk. 
De individer som avsågs var de vilkas bristande förnuft kunde bero på en 
medfödd utvecklingsstörning/defekt, sjukdom eller ålderdomssvaghet.29

 
   

De nya bestämmelserna om de sinnessjukas straffrättsliga ställning innebar 
således att det enbart var brister i ”förståndets bruk” som kunde befria en 
brottsling från ansvar. Den livliga diskussionen i den psykiatriska 
litteraturen om att det fanns sinnessjukdomar som påverkade vilje- och 
känslolivet, men inte förståndet eller förnuftet, hade således inte fått några 
konsekvenser i lagens utformning. Man höll fast vid den klassiska 
straffrättsskolans mer intellektualistiska människouppfattning, enligt vilken 
människans förmåga att förstå innebörden av lagen och handlingarnas 
konsekvenser var avgörande för det straffrättsliga ansvaret. Bestämmelserna 
om tillräknelighet och straffrihet i 1864 års strafflag fick avgörande 
betydelse för behandlingen av de sinnessjuka brottslingarna i Sverige under 
lång tid. Men då dessa inte överensstämde med utvecklingen inom 
psykiatrin gav de upphov till betydande problem för de läkare och 
sinnessjukhus som fick ta hand om de straffriförklarade brottslingarna. 
Många sinnessjukhusläkare ansåg att det borde inrättas särskilda anstalter 
för de sinnessjuka brottslingarna, eller kriminalpatienterna som det allt 
oftare kallades. Efter sekelskiftet krävde också många psykiatriker en 
genomgripande omarbetning av strafflagens tillräknelighetsbestämmelser 
och på 1910-talet inleddes också arbetet med en ny strafflagsreform.30

 
 

Olof Kinberg var mycket tongivande i den juridiska diskursen gällande ett 
eventuellt avskaffande av tillräknelighetsläran. Redan år 1917 författande 
han boken Om den s.k. tillräkneligheten. Med utgångspunkt i en 
deterministisk syn på den moraliska ansvarsfrågan kritiserade Kinberg den 
existerande straffrättsdoktrinen och hävdade att den utgår från teologisk-
metafysiska föreställningar om ”viljefrihet”, ”skuld”, ”vedergällning”. Han 
menade att det var en farlig uppfattning att det skulle finnas psykiska 
undantagstillstånd som upphävde det sociala ansvaret och att alla människor 
i samhället är i lika hög grad ansvariga inför samhället för sina handlingar. 
Hänsyn till eventuella psykiska tillstånd borde endast beaktas, menade 
Kinberg, vid valet av samhällets skyddsreaktioner, det vill säga vid 
påföljdsbestämningen.31

 
  

År 1935 tillsattes en grupp sakkunniga, innefattande bland andra Kinberg, 
som skulle se över bestämmelserna om tillräknelighet i SL. De sakkunniga 
författade ett förslag som betonade att det i otillräknelighetsfallen skulle 
vara fråga om en sinnessjukdom eller därmed jämställt tillstånd. Det var 
                                                 
29 SOU 1996:185. Del II. s 269f. 
30 Qvarsell, Roger. 1993. s 102ff. 
31 Kinberg, Olof. Om den s.k. tillräkneligheten. 1917. s 102.  
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med andra ord i första hand fråga om rent medicinska kriterier som skulle 
avgöra om straffrihet kom till stånd. Lagändringar genomfördes år 1945 
som bland annat innebar att jämställdhetsbegreppet (tillstånd som var 
jämställda med sinnessjukdom) och kravet på kausalsamband mellan 
gärning och störning infördes i svensk lag.32

 
  

Strafflagsberedningen, från år 1938, föreslog i sitt slutbetänkande33 att 
straffriförklaringarna skulle avskaffas. Tillräknelighetstanken hade enligt 
beredningen spelat ut sin roll. Beredningen pekade på att 
tillräknelighetsläran tillkom vid en tid då det straffrättsliga systemet inte 
innehöll några andra påföljder än straff. Uppdelningen av lagöverträdarna i 
straffbara och straffria hade förlorat sitt berättigande. De psykiskt störda 
lagöverträdarna skulle genom domstolens försorg dömas till psykiatrisk 
vård (vård på sinnessjukhus eller öppen psykiatrisk vård) på samma sätt som 
domstolen kunde döma till barnavård eller nykterhetsvård, om behov av 
sådan vård förelåg. I propositionen till BrB godtog departementschefen 
Strafflagsberedningens förslag till att slopa straffriförklaringarna.34

 
   

 

                                                 
32 SOU 1996:185. Del II. s 274ff. 
33 SOU 1956:55.  
34 Kungl. Maj:ts prop. nr 10 år 1962. Del C. s 103.  
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3 Allmänt om uppsåt 
Uppsåt och oaktsamhet är rekvisit som räknas till brottets subjektiva sida. 
För att ett brott ska föreligga krävs uppsåt eller oaktsamhet, detta följer av 
den så kallade skuldprincipen. Denna princip kompletteras med 
täckningsprincipen som innebär att en huvudsaklig överensstämmelse ska 
föreligga mellan den objektiva och den subjektiva sidan av ett brott.35 
Gärningsmannens uppfattning eller föreställning om ett händelseförlopp ska 
motsvara det verkliga händelseförloppet såsom det har bevisats i en 
brottmålsprocess. Prövningen avser därmed frågan om gärningsmannens 
uppsåt eller oaktsamhet täcker den otillåtna gärningen. Först när samtliga 
objektiva rekvisit är subjektivt täckta kan gärningen tillräknas den 
handlande såsom brott.36

 
 

En lagstadgad definition av begreppet uppsåt saknas, men i 1 kap 2 § BrB 
föreskrivs att en gärning ska anses som ett brott endast då den begåtts 
uppsåtligen. När det uttryckligen angetts kan det i vissa fall vara tillräckligt 
med oaktsamhet, såsom till exempel vid vållande till annans död37. Uppsåt 
kan sägas föreligga när gärningen begåtts med ”vett och vilja”, vilket 
innebär att gärningsmannen måste ha en förståelse för vad han gör. Typfallet 
av en uppsåtlig handling är en medveten, kontrollerad handling eller 
underlåtenhet. Gärningsmannen styr sina handlingar under fullständig 
medvetenhet om vad han gör och vad som händer.38

 
  

Det förekommer i princip två huvudelement i alla uppsåtsbegrepp, det 
kognitiva och det viljebaserade. Inget av dessa är nödvändiga för att uppsåt 
ska kunna anses föreligga. Det kognitiva elementet tar sikte på den 
kunskapsmässiga eller intellektuella föreställningen hos gärningsmannen. 
Det handlar om gärningsmannens vetskap, visshet och/eller insikt om en 
relevant omständighet. Det mer viljebaserade elementet beskriver 
gärningsmannens inställning till följden och omständigheterna. Här avses 
gärningsmannens vilja, avsikt och syfte med gärningen.39

 
   

I svensk rätt användes tidigare ett tredelat uppsåtsbegrepp bestående i tre 
olika uppsåtsformer: direkt uppsåt, indirekt uppsåt och eventuellt uppsåt. 
Genom HD:s avgöranden i ett antal mål under 2004-200540

                                                 
35 Jareborg, Nils. Handling och uppsåt – En undersökning rörande doluslärans underlag. 
1969. s 4.  

 introducerades 
ett nytt uppsåtsbegrepp i svensk rättspraxis. Det centrala i HD:s 
formuleringar är att det förekommer uppsåt i två olika varianter, nämligen 
insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt. Den viktigaste följden av dessa 
rättsfall är att den tredje formen för uppsåt, eventuellt uppsåt med 
hypotetiskt prov, inte längre ska tillämpas, utan den tredje uppsåtsformen 

36 Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils. Kriminalrättens grunder. 2010. s 297f 
37 BrB 3 kap 7 §. ”Den som av oaktsamhet orsakar annans död…” 
38 Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils. 2010. s 310f. 
39 Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils. 2010. s 311.   
40 NJA 2004 s 176, NJA 2004 s 479 samt NJA 2005 s 732. 
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ska numera konstrueras som ett så kallat likgiltighetsuppsåt. I doktrinen har 
också utarbetats ett avsiktsuppsåt. I mångt och mycket har avsiktsuppsåt och 
insiktsuppsåt många gemensamma nämnare. En närmare genomgång av de 
tre nu gällande uppsåtsformerna följer.   

3.1 Avsiktsuppsåt 
För att uppsåt ska anses föreligga, är det tillräckligt att gärningsmannen 
agerar i syfte att uppfylla gärningens rekvisit. I situationer där 
gärningsmannen ser följden (effekten av gärningen) som ett syfte eller ett 
genomgångsled till ett annat syfte föreligger avsiktsuppsåt. I kognitivt 
hänseende räcker det att gärningsmannen ser det som praktiskt möjligt att 
syftet uppnås, att han förmodar att syftet kommer att uppnås. Det är endast 
följder/effekter som kan vara föremål för ett syfte eller en avsikt. Om 
följden utgör gärningsmannens syfte eller avsikt kommer detta i praktiken 
att innebära att det är tillräckligt att gärningsmannen är medveten om de 
omständigheter som omger gärningen. 41

 
   

Värt att påpeka är att det vid avsiktsuppsåt inte krävs att gärningsmannen 
värderar brottet som något positivt. Trots att gärningsmannen ser följden 
som ett syfte eller ett genomgångsled till ett annat längre bort liggande syfte, 
kan han uppriktigt beklaga, eller rent av ångra, effekterna av brottet.42

3.2 Insiktsuppsåt 

  

I fall då gärningsmannen inte hyser några egentliga tvivel om att en följd 
kommer att inträffa som en konsekvens av gärningen, föreligger 
insiktsuppsåt.  
 
Insiktsuppsåt bygger uteslutande på det kognitiva elementet i uppsåtet. Det 
kognitiva elementet beaktar här gärningsmannens föreställning rörande 
följden och omständigheterna som omger gärningen. Det innebär att 
gärningsmannen – i förhållande till både följder och omständigheter – inte 
hyser några egentliga tvivel, är praktiskt taget säker eller ser följderna av 
gärningen som praktiskt taget oundvikliga (i tidigare doktrin benämndes 
detta element som praktiskt visshet).43

3.3 Likgiltighetsuppsåt 

 

Det är inte en nödvändig förutsättning för uppsåt att gärningsmannen insett 
att en viss omständighet föreligger eller att en viss effekt kommer att 
inträda. Under förutsättning att gärningsmannen har insett risken för 
effekten och har en inställning till denna som kan beskrivas som likgiltig, 

                                                 
41 Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils. 2010. s 323. 
42 Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils. 2010. s 323f. 
43 Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils. 2010. s 321. 
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föreligger uppsåt. Trots att direkt eller indirekt uppsåt saknas, kan en 
gärning ändå anses var uppsåtlig, genom ett så kallat likgiltighetsuppsåt.  
 
Likgiltighetsuppsåtet består således av en kombination av faktorerna 
uppfattad sannolikhet och likgiltighet inför följden och omständigheterna. 
Prövningen görs i två steg där gärningsmannen först måste ha en kognitiv 
inställning som kan beskrivas som åtminstone en misstanke. Om 
gärningsmannen inte har insett att det fanns en risk för följden kan uppsåt 
följaktligen aldrig föreligga. För det andra måste gärningsmannens 
inställning till följdens inträde kunna beskrivas som att gärningsmannen inte 
ser följden eller omständigheten som ett skäl för att avstå från gärningen, 
gärningsmannen är likgiltig. Likgiltigheten visar att gärningsmannen har en 
inställning till följden eller de omständigheter som omger gärningen på det 
sättet att de inte påverkar honom i valet av handlande. Det centrala i 
likgiltigheten är att han accepterar eller godtar följden och 
omständigheterna.44

 
   

Vid prövningen om huruvida gärningsmannen har handlat med uppsåt är 
allmänna karaktärsbedömningar inte av intresse. I detta avseende betyder 
inte likgiltighet att gärningsmannen är likgiltig till sin person eller allmänna 
hållning inför vissa värden eller intressen. Avgörande för frågan om 
gärningsmannen är likgiltig är i stället huruvida han vid det konkreta 
gärningstillfället har visat sig likgiltig inför omständigheterna och följderna 
som är relevanta enligt brottsrekvisiten. Den relevanta formen av likgiltighet 
tar således sikte på gärningsmannens inställning eller attityd inför vissa 
föregivna fakta. Likgiltigheten är inte detsamma som känslolöshet och 
kräver inte heller att gärningsmannen värderar det brottsliga resultatet som 
något positivt. Som ovan nämnt kan gärningsmannen uppriktigt beklaga 
följden av sitt handlande, även om ett förverkligande av effekten inte utgjort 
ett relevant handlingsskäl för gärningsmannen att avstå från gärningen.45

3.4 Uppsåt rätt och slätt 

  

Ibland kräver lagen ett kvalificerat uppsåt i form av att gärningsmannen har 
en särskild avsikt eller syfte (”för att”, ”avsiktligen”, ”med avsikt”, ”i syfte 
att” etcetera). Till exempel kan nämnas stöld, 8 kap 1 § BrB, där det 
specifika tillägnelseuppsåtet anges i lagtexten.46

 
 

När krav på kvalificerat uppsåt saknas innebär det att vilken uppsåtsform 
som helst duger för straffrättsligt ansvar. Det spelar således ingen roll vilken 
av uppsåtsformerna som uppfyller respektive rekvisit. För summan av de 
olika formerna av uppsåt har Strahl präglat uttrycket uppsåt rätt och slätt – 
med vad menas – det som krävs när lagen talar om uppsåt.47

 
  

                                                 
44 Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils. 2010. s 321f.  
45 Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils. 2010. s 322. 
46 ”Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det/…/” 
47 Strahl, Ivar. Allmän straffrätt i vad brotten angår. 1976. s 109f. 
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4 Uppsåtsprövning vid allvarlig 
psykisk störning – Gällande rätt 

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

- 1 kap 2 § BrB.  
 
Så beskrivs kravet på uppsåt i svensk lagtext. Lagen ger således inte någon 
ytterligare beskrivning av vad som ska avses med uppsåt. I förarbetena till 
brottsbalken diskuterades huruvida en definition av begreppet skulle tas in i 
lagtexten, men detta ansågs inte lämpligt då innebörden av uppsåtsbegreppet 
vid denna tidpunkt ”ej helt stabiliserats”. I stället överlät lagstiftaren till 
doktrin och praxis att utveckla begreppet.48

 
 

Eftersom tillräknelighetsläran avskaffats i svensk rätt föreligger idag krav på 
att uppsåt ska föreligga även hos allvarligt psykiskt störda lagöverträdare. 
Uppsåtsrekvisitet ska vara att förstå på samma sätt när det gäller psykiskt 
störda lagöverträdare som annars. I lagkommentaren har angetts att uppsåt 
inte föreligger, om en normal människa, som hade samma föreställning om 
sakförhållanden som den psykiskt störde, inte skulle ha ansetts handla 
uppsåtligt. Prövningen av uppsåtsfrågan borde i de flesta fall, enligt 
lagkommentaren, leda till slutsatsen att uppsåt föreligger. Däremot kan det 
vara förenat med problem att göra en adekvat uppsåtsprövning i fall med 
allvarligt psykiskt störda lagöverträdare.49

 
  

Uppsåtsbegreppet som utvecklats i doktrin och praxis, och så som det idag 
tillämpas i svensk rätt, har till största del utgått från normala människor med 
en riktig verklighetsuppfattning. Även den psykiskt störde med en förvrängd 
verklighetsuppfattning måste också anses ha uppsåt för att kunna dömas för 
brott. Frågan om den psykiskt störde lagöverträdarens uppsåt ska då 
bedömas utifrån den verklighetsuppfattning han hade vid tiden för 
gärningen. Westin har i ett flertal artiklar50 påtalat problematiken, att 
bedöma uppsåt hos personer med en förvriden verklighetsuppfattning, och 
menar att den i allt väsentligt nonchalerats i samband med tillkomsten av 
BrB.51

 
  

Även Jareborg har varit kritisk till avskaffandet av tillräknelighetsläran. Han 
har utifrån den så kallade konformitetsprincipen, som innebär att en person 
inte bör anses ansvarig för ett brott, om han inte kunde rätta sig efter lagen, 
                                                 
48 Kungl. Maj:ts prop. nr 10 år 1962. Del B. s 57.  
49 Berg, Ulf m. fl. Brottsbalken – En kommentar (Kap 25-38) Om påföljderna. 2010. s 
30:36.  
50 Se, Om bedömning av uppsåt hos psykiskt avvikande lagöverträdare, 1985, Om 
uppsåtsbedömningar i samband med rättspsykiatriska undersökningar, 1986 samt En 
ansvarslös reglering av den galnes skuld, 1994. 
51 Westin, Håkan. Om uppsåtsbedömningar i samband med rättspsykiatriska 
undersökningar. 1986. s 73. 
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hävdat att brottsbalkens ståndpunkt att tillräkneligheten skulle avskaffas 
som brottsförutsättning motiverades av ett förhastat avståndstagande från 
tanken att människor kan vara moraliskt ansvariga för sina handlingar.52 
Enligt Jareborg har detta också medfört påtagliga praktiska problem i och 
med att man vid varje brottslig gärning, utförd av en psykiskt avvikande 
person, måste ta ställning till om uppsåt eller oaktsamhet har förelegat. 
Viktigt är dock att poängtera att tillräknelighetsbegreppet inte har rensats ut 
helt, utan har snarare förflyttats från brottsnivån till påföljdsnivån, i och med 
presumtionen mot fängelse.53

 
  

I förarbetena till brottsbalken saknas några vidare diskussioner om 
uppsåtsbegreppets innebörd, och som tidigare nämnts lämnades det till 
praxis och doktrin att utarbeta uppsåtsbegreppet. Specifikt vad gäller 
uppsåtsprövningar vid gärningar begångna av allvarligt psykiskt störda 
lagöverträdare uttalades inget mer än att reglerna angående de allmänna 
subjektiva brottsförutsättningarna borde anses tillämpliga även på gärningar 
som begås under inflytande av psykisk abnormitet.54 Däremot 
uppmärksammades särskilt gärningar begångna under rus, och att det 
gällande dessa var motiverat med en särskild bestämmelse gällande 
självförvållade tillstånd. Det uttalades att vid högre grader av berusning kan 
”omdömet vara så fördunklat att man icke kan tala om uppsåtligt eller 
oaktsamt handlande.”55

 

 Detta motiverade till undantagsbestämmelsen om 
självförvållat rus i 1 kap 2 § andra stycket BrB, som innebär att det 
subjektiva rekvisitet efterges i dessa fall.  

Tidigare har beskrivits något om den grundläggande konstruktionen bakom 
det nu gällande uppsåtsbegreppet samt de olika uppsåtsformerna som idag 
används i svensk rättstillämpning. Uppsåtsbegreppet kan som bekant delas 
in på olika vis, och nedan ska ytterligare en beståndsdel klarläggas, 
nämligen kravet på medvetenhet.  

4.1 Uppsåtets krav på medvetenhet 
Uppsåt kan, som i tidigare avsnitt visat, föreligga i tre olika former, 
avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt. Denna indelning är 
dock inte tillräckligt för att förstå begreppets komplexitet. Det som 
samstämmigt sagts är att det för att någon form av uppsåt överhuvudtaget 
ska föreligga, krävs ett visst mått av medvetenhet hos gärningsmannen. Vad 
detta krav på medvetenhet faktiskt innebär har dock varit föremål för 
diskussion vid ett flertal tillfällen, både i doktrin och i praxis, inte minst i 
det aktuella Rödebymålet56

 
. 

Uppsåtsbegreppet utkristalliserades under 1960-70-talen under ledning av 
Jareborg och Strahl. Jareborg doktorerade i ämnet uppsåt och Stahl 
                                                 
52 Jareborg, Nils. Straffrättens ansvarslära. 1994. s 258f.  
53 SOU 1996:185. Del II. s 293.  
54 Kungl. Maj:ts prop. nr 10 år 1962. Del B s 62.  
55 Kungl. Maj:ts prop. nr 10 år 1962. Del B s 62.  
56 RH 2008:90.  
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diskuterade ingående uppsåt och medvetenhet främst vid rustillstånd. Med 
hjälp av ett antal tongivande fall på området ledde dessa två utvecklingen av 
uppsåtsbegreppet i den juridiska doktrinen. Några av dessa fall kommer 
nedan att kort refereras, då de är av betydelse för den senare 
rättsutvecklingen på området.  
 
Viktigt att nämna är att begreppet medvetenhet i lagens mening är betydligt 
vidare än samma begrepp i psykologisk bemärkelse. I lagens mening krävs 
inte aktivt medvetande i bemärkelsen att gärningsmannen i 
handlingsögonblicket direkt tänkte på följden. Det räcker med att han har en 
latent tillgång till den kunskap som möjliggör åtminstone en misstanke om 
följden.57

4.1.1 Allmänt om medvetenhetskravet 

  

Uppsåtsrekvisitet kräver, för ansvar, att gärningsmannen gjort något – han 
har utfört en handling. Det är således inte tillräckligt att något hänt med 
honom, eller att han passivt iakttagit ett händelseförlopp. Ett annat krav, 
som ligger i uppsåtsrekvisitet, är att han ska vara i sådant tillstånd att 
uppsåtsrekvisitet kan vara uppfyllt. Gärningsmannen får inte ha varit alltför 
omtöcknad. Detta innebär att gärningsmannen ska vara medveten om det 
förhållande beträffande vilka uppsåt krävs. Det tillstånd vari 
gärningsmannen måste befunnit sig för att kunna anses vara medveten om 
detta, kallar Strahl för medvetenhet.58

 

 För att kunna beskriva begreppet 
medvetenhet är det av pedagogiska skäl enklast att utgå från tillstånd där 
medvetenhet inte föreligger.  

Jareborg har diskuterat begreppen medvetenhet och medvetet handlande och 
han menar att omedvetet handlande kan uppstå i två situationer. Den första 
situationen gäller när gärningsmannen inte tänker på vad han gör eller inte 
har uppmärksamheten riktad på det han gör. Den andra situationen gäller när 
gärningsmannen inte vet vad han gör, till exempel därför att han inte inser 
eller uppmärksammar vad han gör. Att vara medveten om något är inte 
detsamma som att vara vid medvetande och att var omedveten om något är 
inte detsamma som att vara medvetslös. Men den som är medvetslös kan 
naturligtvis inte ha uppmärksamheten riktad mot något. Han kan heller inte 
veta vad han gör under sin medvetslöshet.59

 
   

Den som är medvetslös kan naturligtvis inte handla med uppsåt. Handlingar 
under exempelvis sömngång eller hypnos uppfyller inte uppsåtsrekvisitet. 
Detta beror emellertid inte på att det skulle för ansvar krävas någon slags 
beslut att handla. Något övervägande före handlingen krävs inte heller. Att 
någon handlar impulsivt eller i affekt utesluter inte att han uppfyller 
uppsåtsrekvisitet. Strahl beskriver detta som ”han ser rött men han ser”.60

                                                 
57 Almkvist, Gustaf. Rödebymålet i två instanser – medvetenhet, psykisk störning och 
klander. JT 2008/09 s 865.  

  

58 Strahl, Ivar. 1976. s 91f.  
59 Jareborg, Nils. 1969. s 210.  
60 Strahl, Ivar. 1976. s 92.  
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En gärningsman kan ha varit mer eller mindre omtöcknad på grund av 
sjukdomstillstånd, vid till exempel hög feber, blodsockerfall hos diabetiker 
eller vid psykisk sjukdom. Om kravet på medvetenhet då är uppfyllt kan 
vara svårt att avgöra. Att gärningsmannen lider av en allvarlig psykisk 
störning utesluter inte att han kan uppfylla uppsåtsrekvisitet. Däremot kan 
det som tidigare nämnt vara svårt att avgöra huruvida en allvarligt psykiskt 
störd person kan anses ha handlat medvetet och att avgöra huruvida han har 
varit medveten om alla, för straffbarhet, relevanta rekvisit.61

 
  

Jareborg diskuterade vidare angående gärningsmannens insikt och menade 
att gärningsmannen visserligen kan sakna aktuell föreställning om ett 
faktum, men vid närmare eftertanke skulle han ha kunnat aktualisera eller 
bilda sig en sådan. Man skulle således kunna skilja mellan aktuell 
föreställning (närvarande i medvetandet), latent föreställning(finns färdig att 
tas fram i medvetandet) och potentiell föreställning (gärningsmannen har 
förmåga att bilda sig en aktuell föreställning). Jareborg menar att 
huvudregeln är att det medvetenhetsinnehåll, som konstituerar uppsåt, ska 
föreligga i handlingsögonblicket. Vetskap eller antaganden kan dock vara så 
självklara för en person, att de relevanta föreställningarna inte kan sägas 
vara framme i medvetandet vid gärningstillfället.62 Strahl har uttryckt det 
som så att en människa helt enkelt anses medveten om allt det hon en gång 
lärt känna eller tänkt på och sedermera inte glömt.63

 
  

För att illustrera komplexiteten i begreppen uppsåt och medvetenhet 
kommer nedan att belysas ett antal rättsfall av intresse. Den uppsåtsprövning 
som har skett i dessa rättsfall tar dock närmast sikte på frågan om det i 
uppsåtsrekvisitet ingående kravet på tillräcklig medvetenhetsgrad om 
handlandet är uppfyllt. Detta är en prövning som i praktiken ofta inte 
behövdes på strafflagens tid, eftersom de flesta av de fall som kunde komma 
i fråga för ansvarsfrihet redan var fria från ansvar på grund av bristande 
tillräknelighet.64

 
 

4.1.1.1 Medvetenhet och narkotikapåverkan 
SvJT 1966 rf s 22 och SvJT 1968 rf s 12 gällde båda personer som dömts 
för rattfylleri då de i medvetslöst eller sömngångaraktigt tillstånd kört bil. 
Båda fallen gällde personer som i självmordssyfte intagit en mängd tabletter 
narkotiska preparat. I fallet från 1966 ansåg häradsrätten att framförandet av 
bilen skett uppsåtligen. Hovrätten kunde endast konstatera föregående 
omedveten oaktsamhet och dömde den tilltalade, men beslutade att han 
skulle vara fri från påföljd. I 1968 års fall medgav den tilltalade att han 
räknat med möjligheten att han endast skulle dåsa till av tablettförtäringen 
och sedan köra bil i olämpligt tillstånd. Även här dömdes den tilltalade för 
rattfylleri men han blev fri från påföljd.  
                                                 
61 Strahl, Ivar. 1976 s 93.  
62 Jareborg, Nils. 1969. s 210ff.  
63 Strahl, Ivar. 1976. s 112.  
64 SOU 2002:3. s 158. 
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Vid rattfylleri ska både framförandet av bilen som förtärandet av alkohol 
eller tabletter vara täckt av uppsåt, åtminstone till den grad där bilföraren 
känt till vad han har förtärt och att detta har rusgivande egenskaper. Dock 
känner han kanske inte alltid till det sistnämnda.65

 
  

4.1.1.2 Medvetenhet och blodsockerfall vid diabetes 
I SvJT 1968 rf s 75 dömdes en diabetiker för vårdslöshet i trafik, då han i ett 
svårartat blodsockerfall föll i medvetslöshet under bilkörning och körde på 
en cyklist. I fallet framgick att den tilltalades körkort dragits in till följd av 
hans svårartade diabetes. Under sjukdomsförloppet drabbades han ofta av 
kraftiga insulinkänningar, som medförde omdömeslöshet och irrationellt 
beteende som senare kunde utvecklas till full medvetslöshet, så kallad 
diabeteskoma. Den tilltalades akuta sjukdomstillstånd under bilfärden 
jämställdes, enligt hovrätten, visserligen med sinnessjukdom men den 
tilltalade dömdes ändå för vårdslöshet i trafik och olovlig körning till 
bötespåföljd för att avhålla honom från att begå liknande brottslighet i 
framtiden.  
 
Strahl har kommenterat fallet och allmänt gällande rattfylleri uttalat att ”vad 
berusning med alkohol beträffar torde man nästan alltid finna, att den som 
kör bil är tillräckligt medveten för att kunna anses köra uppsåtligen”66 Vad 
gäller 1968 års fall uttrycker han med viss försiktighet att, åtminstone när 
färden påbörjades förstod nog den tilltalade att han körde. Oaktsamheten 
bestod i att han körde trots hotande anfall av medvetslöshet. Strahl påpekar 
också domstolarnas uppenbara svårigheter i detta och liknande fall. Här blir 
domstolen ställd inför valet att antingen anse att uppsåtskravet uppfyllts, 
trots att gärningen begåtts under ett sjukdomsanfall som stark nedsatt 
medvetandet, eller också frikänna den tilltalade med följden att kanske 
ingenting blir gjort för att förhindra ett upprepande.67

 
 

NJA 1969 s 401 gällde den diabetessjuke X som åtalats för misshandel av 
sin före detta fästmö. Misshandeln hade begåtts under omtöckning och 
påverkan av ett allvarligt blodsockerfall och alkohol. Den tilltalade hävdade, 
till sitt försvar, att han inte hade uppsåt till misshandeln. I HD förklarade 
majoriteten att hans uppträdande visserligen gav de närvarande ”intryck av 
medvetna och avsiktliga handlingar men att vad som framkommit om den 
närmare beskaffenheten av hans tillstånd dock ej kunde anses tillförlitligt 
utvisa att han – vars ganska obetydliga alkoholförtäring ej kunde antagas 
ha haft avgörande betydelse för vad som hände – varit i sådan grad 
medveten om sitt handlande att uppsåt förelåg i den mening som avsågs i 1 
kap 2 § BrB.” Han frikändes därför. I motiveringen anfördes att inget 
framkommit som tydde på att X under normala förhållanden skulle ha 
benägenhet för våldshandlingar. Däremot hade han i samband med liknande 
blodsockerfall visat sig retlig och våldsam. En minoritet fann att han under 
                                                 
65 Strahl, Ivar. Straffrätt 1965-1968. s 351.  
66 Strahl, Ivar. Straffrätt 1965-1968. s 351.  
67 Strahl, Ivar. Straffrätt 1965-1968. s 352.  
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kvällen råkat i ett av blodsockersänkning påverkat tillstånd, att han blivit 
mer och mer omtöcknad och att han slutligen blivit helt medvetslös. Den 
omständigheten att han, som inte mindes något, varit omtöcknad och 
handlat på ett sätt som vore främmande för honom under normala 
förhållanden uteslöt enligt minoriteten inte att han kunde begå gärningen 
uppsåtligen. Av vad som utretts om hans uppträdande vid tiden för 
misshandeln framgår, enligt minoriteten, att han varit i sådan grad medveten 
om sitt handlande att gärningen vore att bedöma som uppsåtlig. 
 
De båda fallen visar stora likheter avseende gärningsmännens 
sjukdomssymtom, ändå utfaller medvetenhetsbedömningarna olika.  En 
skillnad som kan iakttas är att det i 1968 års fall gällde en gärningsman som 
tycks ha haft en sämre fysisk status. Han led bland annat av organiska 
hjärnskador av sin sjukdom. Han sa sig inte ha något som helst minne av 
händelsen – han visste inte var han startade färden eller vart han var på väg. 
I läkarintyget drogs slutsatsen att olyckan med säkerhet kunde påstås vara 
orsakad av upphävd hjärnfunktion (medvetslöshet) hos honom, som kunde 
ha förelegat flera timmar före olyckstillfället. I 1969 års fall handlade det 
om en man som agerat mycket personlighetsfrämmande och att detta 
föreföll vara första gången så skedde.    
 

4.1.1.3 Medvetenhet och affekttillstånd 
Många brott, oftast våldsbrott, begås av en gärningsman i ett mycket upprört 
sinnestillstånd. Att en handling sker under stark affekt behöver dock inte 
utesluta uppsåt. Att en handling är impulsiv innebär endast att man inte 
tänker sig för eller överlägger innan en handling. Handlingar företagna i stor 
upprördhet, så kallade affekthandlingar, behöver inte heller vara vare sig 
ofrivilliga eller oavsiktliga.68

 

 Nästkommande fall ger besked på flera 
punkter, dels när det gäller förhållandet mellan uppsåt i psykiatrisk mening 
och straffrättsligt uppsåt, dels vad avser vilken medvetandegrad som krävs 
för att uppsåt ska anses föreligga, dels även när det gäller vad som krävs 
beträffande kännedom om de förhållanden till vilka uppsåt krävs.  

NJA 1968 s 500 gällde åtal om grov misshandel. Gärningsmannen X, 
beskriven som en noggrann, flitig och plikttrogen person som urartat till 
pedant och besserwisser med abnorm självhävdelse och dessutom utrustad 
med ett häftigt humör, hade sedan en längre tid blivit störd av raggare som 
uppehöll sig på gatan utanför hans bostad. X hade vid flera tillfällen anmält 
störningarna till polisen som dock, enligt X:s uppgifter, inte vidtagit några 
åtgärder. X var tävlingsskytt och medlem i en pistolskytteklubb. En kväll då 
X på nytt ansåg sig kraftigt störd av oväsen hade han gått ner på gatan och 
efter ordväxling, med en pistol på nära håll, skjutit två ynglingar i magen, 
med svåra skador som följd och därefter riktat vapnet mot en tredje – dock 
utan att skjuta. X hade under kvällen förtärt en inte obetydlig mängd 
alkohol.  
 

                                                 
68 Jareborg, Nils. 1969. s 151.  
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X anförde, till sitt försvar, att han hade glömt att pistolen var laddad och 
menade att det var möjligt att han av misstag kommit att osäkra pistolen. 
Han uppgav vidare att det första skottet kommit som en chock för honom 
och att det andra skottet måste ha orsakats av att han tryckte av i nervositet 
efter det första skottet.  
 
Häradsrätten ansåg att direkt uppsåt att döda inte kunde anses styrkt, 
däremot förelåg eventuellt uppsåt till försök till dråp. ”Med hänsyn till att 
han från nära håll skjutit dem i magen måste han dock insett risken för att 
de skulle kunna komma att avlida och i betraktande av X:s desperata 
handlande måste det hållas för visst att insikten härom icke skulle ha 
avhållit honom från att skjuta.” I målet förekom yttranden av 
Socialstyrelsens sakkunnige expert. I sitt första yttrande ansåg denne att det 
inte var uteslutet att avfyrandet av skotten varit en reflexmässig, automatisk 
handling i en för X emotionellt ytterst laddad situation. I hovrätten förekom 
ett förnyat yttrande av den sakkunnige i uppsåtsfrågan, där han bland annat 
anförde att det vore orimligt att ställa samma krav på X, en psykiskt abnorm 
man som handlat i våldsam affekt, som på en genomsnittsperson i en 
balanserad sinnesförfattning och att X i gärningsögonblicket knappast 
kunnat överväga riskerna med skjutningen.  
 
Hovrättens majoritet tog fasta på den sakkunniges argument. Hovrätten fann 
att det inte kunde uteslutas att X endast avsett att hota och skrämma 
ynglingarna samt att skotten mot dem avlossats reflexmässigt i en 
emotionellt ytterst laddad situation. Det var därför inte styrkt att X haft 
uppsåt att döda eller skada ynglingarna. Hovrätten dömde X för grovt 
vållande till kroppsskada (och olaga vapeninnehav). Två ledamöter var 
skiljaktiga och ville döma X för uppsåtligt brott. Den ene dissidenten ville 
döma för försök till dråp och den andre för grov misshandel.  
 
Målet överklagades av riksåklagaren som i sin revisionsinlaga framförde att 
den principiellt viktiga frågan i målet var huruvida X:s uppsåt vid 
bestämmandet av hans ansvar för gärningarna verkligen skulle bedömas ur 
en rent medicinsk synpunkt. Riksåklagaren framhöll att det rådde en 
diskrepans mellan det medicinska och det juridiska kravet på insikt, och att 
hovrätten i målet dömt utifrån det medicinska, inte det juridiska. Vidare 
anförde riksåklagaren att det skulle leda till allvarliga och svåröverskådliga 
konsekvenser om personer med särpräglad personlighet och explosivt 
temperament ansågs i affektladdade situationer kunna ouppsåtligen begå 
svåra våldsbrott.  
 
HD dömde X för grov misshandel och menade att det fick tagas för visst att 
X var medveten om att pistolen var laddad med skarpa skott, och att han 
även måste förstått att vapnet var osäkrat redan innan skottlossningen. HD 
ansåg därmed att det var uteslutet att X ”handlat rent reflexmässigt i den 
meningen att han till följd av att han plötsligt blivit skrämd eller av annan 
liknande orsak kommit att ofrivilligt påverka avtryckaren.” Vidare anförde 
HD att X visserligen befann sig i bristande psykisk balans vid 
gärningstillfället och att han hamnat i mycket stark affekt. Däremot 
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framhåller HD att omständigheten att någon handlar i höggradig affekt inte 
utesluter att en gärning kan ha begåtts med uppsåt. Vad som framkommit i 
målet gav inte vid handen annat än att X varit i sådan grad medveten om sitt 
handlande att han måste anses ha skjutit uppsåtligen.  
 
Därefter går HD in på vad X har haft uppsåt till, och kommer fram till att 
han i vart fall har haft uppsåt att skada. För detta talade att skotten träffat A 
och B i mellangärdet, och att de lätt kunnat leda till döden. Dock, menade 
HD, var det inte visat att X avsett att döda eller att han varit likgiltig inför 
följden av sitt handlande. HD dömde därför inte X till försök till dråp, utan 
till ansvar för grov misshandel.  
 
Jareborg har ingående diskuterat fallet, och menar att det i detta fall inte 
varit omöjligt för HD att fälla X inte bara för misshandel, utan i stället för 
försök till mord eller i vart fall dråp. Jareborg framhåller att X visserligen 
har handlat oöverlagt och utan eftertanke, men detta är inte oförenligt med 
ett morduppsåt. X har inte blundat och skjutit eller tappat besinningen och 
skjutit vilt åt alla håll. I stället har han på kort avstånd målmedvetet riktat 
skotten mot A och B:s mellangärden, något som utan tvekan innebar en risk 
för deras liv. Jareborg menar att dessa omständigheter talar för att X faktiskt 
handlat med uppsåt att döda.69

 
  

4.1.1.4 Medvetenhet och grumlat medvetande 
NJA 1976 s 183 rör ett mord som begåtts av en gärningsman med grumlat 
medvetande. I ett bråk, där båda inblandade varit kraftigt alkoholpåverkade, 
hade A, i syfte att värja sig mot X, tryckt ett kvastskaft mot X:s hals varvid 
X å sin sida försvarat sig med att knivhugga A i överkroppen så att A dog. 
Fråga gällde dels huruvida X varit tillräckligt medveten om sitt agerande, 
för att uppsåt ska anses föreligga, dels om X kan anses ha agerat i nödvärn, 
och om så inte är fallet, om X kan anses ha agerat under nödvärnsexcess. X 
hade själv inget minne av att han knivhuggit A, då han menade att hans 
medvetande varit sänkt på grund av syrebrist i hjärnan orsakad av 
kvastskaftet mot hans hals.  
 
Tingsrätten uttalade bland annat att eftersom det saknades synliga spår på 
X:s hals efter kvastskaftet, fanns det utrymme att betvivla att X varit i en 
livshotande situation. Tingsrätten menade att X utdelat knivhuggen 
medvetet, och inte i panik, och dömde X till rättspsykiatrisk vård för dråp.  
Hovrätten däremot godtog X:s uppgift, att han gripits av panik och uppfattat 
sin situation som livshotande. Hovrätten ansåg dock att X, trots sitt 
paniktillstånd, handlat medvetet och fann att X handlat i nöd och därmed 
haft rätt att bruka ett visst våld i självförsvar. Hovrätten ansåg det ej styrkt 
att X utdelat knivhuggen med uppsåt att döda. Däremot fann hovrätten att X 
gått utöver nödvärnsrätten, då hans agerande inte varit försvarligt, men att 
han svårligen kunnat besinna sig och X friades på denna grund. 
 

                                                 
69 Jareborg, Nils. 1969. s 218ff. 
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I HD uttalade sig en sakkunnig inom det autonoma nervsystemet. Den 
sakkunnige upplyste rätten om att X troligen agerat med en sänkt 
medvetandegrad, eller i vart fall grumlat medvetande, och att han troligen 
genom en primal försvarsreaktion huggit A, utan medveten styrning. HD 
valde att räkna med denna möjlighet, att X utdelade de dödande 
knivhuggen, när han under inverkan av ett fortsatt och ökat tryck mot halsen 
befann sig i ett sådant tillstånd av sänkt medvetenhet. Detta föranledde att X 
ansågs fri från ansvar för A:s död. Rättsfallet illustrerar således den tämligen 
ovanliga situation där man kan konstatera avsaknad av medvetenhet. HD 
fann inte annat styrkt än att X ofrivilligt utdelat de tre dödande 
knivhuggen.70

 
  

4.1.1.5 Medvetenhet och patologiskt rus  
Så kallat patologiskt rus kan bedömas som en allvarlig psykisk störning eller 
beroende av en sådan. Med patologiskt rus menas en kraftig överreaktion 
mot alkohol. Det patologiska ruset kan inträffa även efter måttlig 
alkoholförtäring. Handlingsförmågan brukar vara tämligen god, men den 
berusade beter sig helt omdömeslöst, och han kan göra sig skyldig till 
gärningar, däribland grova våldsbrott, som skulle vara helt främmande för 
honom i nyktert tillstånd. Efteråt brukar han inte minnas mycket av det 
inträffade. Att det patologiska ruset bedöms som allvarlig psykisk störning 
utesluter i och för sig inte att den berusade kan vara att döma för uppsåtligt 
brott, om kravet på uppsåt är uppfyllt eller stadgandet i 1 kap 2 § 2 st BrB 
undantar uppsåtsrekvisitet. I dessa fall kan uppsåtsrekvisitet anses uppfyllt 
även om den tilltalades uppfattnings- och omdömesförmåga är i ganska hög 
grad nedsatt.71

 
  

SvJT 1978 rf s 49 gällde grovt hemfridsbrott och misshandel. X hade, efter 
relativt betydande spritförtäring, tagit sig in hos sin granne. Där hade han 
misshandlat grannen och hennes 4-åriga dotter genom att bland annat sparka 
dem. X menade att han till följd av patologiskt rus saknade minne av 
händelsen och att han vid gärningstillfället både var utarbetad och 
regelbundet intog lugnande medel och sömnmedel. Tingsrätten fällde 
mannen för de åtalade brotten, men förordade att han skulle vara fri från 
påföljd.  
 
Inför hovrättsförhandlingen företogs en rättspsykiatrisk undersökning av X. 
Den undersökande läkaren var tveksam till om patologiskt rus förelegat men 
ansåg att det rörde sig om ett psykiskt abnormtillstånd (en form av psykos) 
som X knappast frivilligt försatt sig i. Därmed menade läkaren att de åtalade 
gärningarna begåtts under inflytande av sinnessjukdom i brottsbalkens 
mening. Hovrätten menade i domskälen att X genom eget vållande hade 
försatt sig i det tillstånd under vilket han begått gärningarna. Han hade 
frivilligt druckit en icke obetydlig mängd starksprit och han borde ha insett 
att han kunde bli aggressiv. X hade aldrig tidigare visat våldstendenser, men 
han hade vid tidigare tillfällen av alkoholförtäring uppträtt aggressivt och att 
                                                 
70 Löfmarck, Madeleine. Straffrätt. 1975-1983. s 344.  
71 Strahl, Ivar. 1976.  s 94.  
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detta eventuellt kunde övergå i våld. Hovrätten menade att ”en sådan 
övergång inte anses främmande för berusade personer i allmänhet”. X 
borde alltså ha räknat med att han skulle bli starkt berusad och aggressiv 
samt att risk då förelåg för att hans aggression kunde övergå i våld. 
Hovrätten menade att det därför måste anses att han genom eget vållande 
hade försatt sig i det tillstånd under vilket han begick gärningarna. Huruvida 
X:s tillstånd både bestått i patologiskt rus eller om X varit sinnessjuk på det 
sätt rättspsykiatrikern hade angivit saknade därför betydelse för 
bedömningen av ansvarsfrågan. X dömdes till skyddstillsyn med föreskrift 
om psykiatrisk behandling.  
 
Hovrätten efterger alltså uppsåtskravet med stöd av 1 kap 2 § 2 st BrB. De 
överväganden beträffande X:s agerande som framförs i domskälen utsäger 
inte mer än vårdslöshet. Tyngdpunkten läggs vid meningen ”genom eget 
vållande” – X hade frivilligt berusat sig, han borde trots allt ha räknat med 
att han skulle komma att agera på ett sätt som dittills hade varit främmande 
för hans personlighet, därför att ett sådant beteende inte kan anses vara 
främmande för berusade personer i allmänhet. När tillståndet uppkommit 
genom eget vållande, anses det också betydelselöst för ansvarsfrågan 
huruvida ruset varit patologiskt eller inte.    

4.1.2 Rättsfallskommentar 
Ovan refererade fall visar på svårigheterna att bedöma uppsåt i fråga om fall 
där gärningsmannens medvetenhet varit nedsatt. Fallen berör gärningar som 
är begångna under påverkan av stark affekt, alkohol, narkotika eller i fall där 
gärningsmannens medvetande varit grumlat på grund av syrebrist i hjärnan 
eller blodsockerfall vid diabetes.  
 
Fallen visar att gränsen mellan medvetna och omedvetna handlingar är svår 
att dra, men också att det ska rätt mycket till för att underskrida den. 
Gärningsmännens tidigare liv och leverne verkar vara en avgörande faktor 
för uppsåtsbedömningen. Har gärningsmannen tidigare hamnat i liknande 
situationer, talar detta för att han har handlat uppsåtligen, likväl som om han 
tidigare har blivit lättretlig, aggressiv eller våldsam vid exempelvis 
alkoholförtäring. Detsamma gäller om han tidigare gjort sig skyldig till 
liknande brott, som till exempel den diabetessjuke i SvJT 1968 rf s 75, som 
innan gärningen fått sitt körkort indraget på grund av tidigare 
trafikförseelser. Hovrätten påpekade i sitt domslut just att han dömdes till en 
bötespåföljd för att avhålla honom från att begå liknande brottslighet. I 
andra fall har gärningsmannen aldrig tidigare uppträtt som vid 
gärningstillfället och det förefaller som om domstolarna i dessa fall ser till 
att gärningsmannens gärningar är en atypisk följd av hans tillstånd. Att 
gärningsmannens personlighetsfrämmande beteende är en 
förstagångsföreteelse verkar vara en indikator på att han inte varit i 
tillräcklig grad medveten om sitt handlande för att anses ha handlat 
uppsåtligen.  
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4.2 Uppsåtsprövning i lagstiftningen 
Uppsåtskravet är som tidigare nämnt inte ingående reglerat i lagtext, men 
däremot har uppsåtsprövningen, i brott begångna av allvarligt psykiskt 
störda lagöverträdare, diskuterats i ovan nämnda praxisfall och sedermera i 
ett antal förarbeten.  
 
I propositionen gällande reformen av den psykiatriska tvångsvården72 
framhävdes behovet av en reform på området gällande ansvar och påföljd 
för allvarligt psykiskt störda lagöverträdare. Specifikt vad gällde 
uppsåtsprövningen uttalades, som ovan också framhållits, att ”kravet på det 
subjektiva rekvisitet för ett brott ska vara uppfyllt även i fortsättningen 
uppfattas på samma sätt beträffande denna kategori som beträffande andra 
lagöverträdare”.73 Det var även i denna utredning som syftet med den 
rättspsykiatriska undersökningen diskuterades och utarbetades, varvid det 
också angavs att en rättspsykiatrisk undersökning får genomföras i syfte att 
utröna huruvida de subjektiva rekvisiten för straffbarhet, uppsåt eller 
oaktsamhet, är uppfyllda.74

 
 

Straffansvarsutredningen var en genomgående utredning gällande gränser 
för straffansvar i flera olika aspekter, bland annat diskuterades 
uppsåtsbegreppet ingående, likväl som gränserna för ansvar vid 
förberedelse- och försöksbrott samt brott med flera gärningsmän. Ingående 
diskuterades också ansvar för psykiskt störda lagöverträdare och i 
utredningen förespråkades för första gången att kravet på tillräknelighet för 
straffansvar åter skulle införas i svensk rätt. Straffansvarsutredningens 
förslag i det avseendet återkommer nedan under avsnitt 6.1. 
 
För gällande rätt avseende ansvarsprövningen vid brott begångna av 
allvarligt psykiskt störda lagöverträdare diskuterades just det subjektiva 
rekvisitet. Utredningen framhöll att frågan om en gärning är brottslig bör i 
uppsåtshänseendet bedömas efter samma principer oavsett om 
gärningsmannen är psykiskt störd eller inte. Uppsåtsrekvisitet beträffande 
psykiskt störda lagöverträdare skulle därmed förstås på samma sätt som 
annars. Däremot framhöll utredningen att uppsåtsbedömningen i dessa fall 
kan få särskilda aspekter när det gäller psykiskt störda lagöverträdare.75

 
  

Utredningen framhöll att förekomsten av en psykisk avvikelse inte behöver 
utesluta uppsåt – och därmed straffrättsligt ansvar. Det förhållandet att en 
gärningsman på grund av paranoida förföljelseidéer misshandlar någon 
medför inte att han har saknat uppsåt till överfallet. Psykiska störningar som 
leder till bristande realitetsvärdering och tar sig uttryck i symtom som 
hallucinationer eller förvirring och dylikt kan emellertid ge upphov till 
svårigheter vid bedömningen av om uppsåtsrekvisitet är uppfyllt. Har 

                                                 
72 Prop. 1990/91:58.  
73 Prop. 1990/91:58. s 449.  
74 Prop. 1990/91:58. s 501f.  
75 SOU 1996:185. Del I. s 503.  
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gärningsmannen till exempel på grund av sitt tillstånd trott att förhållandena 
var sådana att han hade rätt till nödvärn (så kallat putativt nödvärn) ska han 
frikännas på grund av bristande uppsåt. Vidare, framhöll utredningen, att 
den psykiskt störde gärningsmannen som i sitt förvirrade tillstånd inte kan 
skilja på mitt och ditt ska frikännas från ansvar för stöld, om det inte står 
klart att han har haft åtminstone likgiltighetsuppsåt i förhållande till den 
egendom som han tog tillhörde någon annan än honom själv.76

 
  

I Psykansvarskommitténs betänkande påpekades problemet med 
uppsåtsbedömningarna i denna typ av mål. Det uttalades bland annat att det 
föreföll som det fanns en tendens att domstolarna alltför lätt anser att det 
subjektiva rekvisitet är uppfyllt när en gärning begåtts av en psykiskt störd 
person, trots att det i dessa fall borde vara särskilt svårt att göra den 
bedömningen. Orsaken till domstolarnas agerande, menade kommittén, 
skulle kunna vara att det vid en fällande dom blir möjligt att överlämna 
till rättspsykiatrisk vård, medan det vid en ogillande dom inte ges möjlighet 
till vare sig vård eller åtgärder som grundas på intresset av 
samhällsskydd.77 Kommittén diskuterade vidare gällande denna 
problematik, och påpekade att en riktigt genomförd uppsåtsprövning 
visserligen leder till att en del av dessa fall faller utanför gränserna för 
straffrättsligt ansvar, men att uppsåtsprövningarna, så som de sker nu leder 
till att uppsåt anses föreligga i fall som inte bör förleda ansvar enligt 
skuldprincipen. Som exempel lyfte utredningen fram ett fall där en person 
trodde sig delta i finska vinterkriget. Gärningsmannen var medveten om att 
han sköt på människor och han hade därför uppsåt till just detta, men trodde 
att det skedde i en krigssituation, en föreställning som saknade all 
förankring i verkligheten. Ett annat exempel, som utredningen pekade på, 
kan vara om någon attackerar en annan person i tron att denne är besatt av 
djävulen. Uppsåt att attackera en annan människa föreligger ju i en sådan 
situation, men gärningsmannens egen föreställning om gärningen och den 
situation i vilken den begås skiljer sig så markant från vad som rent faktiskt 
är fallet att det knappast ter sig rimligt att utkräva något straffrättsligt ansvar 
för denna.78

 
  

I en departementspromemoria från år 2007, gällande påföljder för allvarligt 
psykiskt störda, framhölls återigen att det kan vara mycket svårt att göra en 
korrekt bedömning av gärningsmannens uppsåt i situationer där 
gärningsmannen är psykiskt störd. Promemorian påpekade att innehållet i ett 
rättspsykiatriskt utlåtande visserligen kan ge viss vägledning för 
bedömningen, men att det likväl inte finns något sätt att få en fullständig 
och objektiv bild av hur gärningsmannen uppfattade vekligheten vid tiden 
för gärningen. I fall med allvarligt störda gärningsmän är det ofrånkomligt 
att prövningen i första hand får göras utifrån de objektiva omständigheterna 
vid gärningen och att det då får antas att dessa är täckta av uppsåt, om det 
inte framkommer något däremot. Samtidigt måste givetvis beaktas vad som 
genom den rättspsykiatriska undersökningen framkommit om den psykiska 
                                                 
76 SOU 1996:185. Del I. s 503f.  
77 SOU 2002:3. s 217f.  
78 SOU 2002:3. s 234f. 
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störningens art och grad samt vad som i övrigt framkommit om 
gärningsmannens motiv. Således måste prövningen huruvida uppsåt 
föreligger ta sikte på samtliga gärningsmoment och i förekommande fall 
även omfatta frånvaron av objektiva ansvarsfrihetsgrunder såsom nöd eller 
nödvärn. Det förhållandet att möjligheterna att välja påföljd är inskränkta till 
överlämnande till särskild vård, påpekade promemorian, får inte innebära att 
prövningen av uppsåtet sker på ett mindre omsorgsfullt sätt än om det hade 
varit fråga om en gärning som begåtts utan påverkan av psykisk störning.79

 
  

 
 

                                                 
79 Ds 2007:5. s 141ff.   
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5 Uppsåtsprövning i praxis 
”Den brottsliga handlingen är här i hög grad uttryck för den 
sinnessjukes verkliga vilja. De motiv, som bestämma hans 
vilja, äro visserligen mer eller mindre influerade av hans 
sjukliga föreställning och känslor, men själva handlingen är i 
allmänhet en adekvat reaktion på dess motiv.” 

- Torsten Sondén 80

 
 

Tidigare har belysts vad kravet på uppsåt faktiskt innebär och hur 
uppsåtsprövningen borde gå till i mål med allvarligt psykiskt störda 
lagöverträdare. Däremot visades också att det i viss mån verkar vara 
tillfälliga omständigheter som avgör huruvida uppsåt anses föreligga eller 
ej. I Psykansvarskommitténs betänkande uttalades att det föreföll vara en 
tendens att domstolarna alltför lätt anser att det subjektiva rekvisitet är 
uppfyllt när en gärning begåtts av en psykiskt störd person, trots att det i ett 
sådant fall kan vara särskilt svårt att göra den bedömningen.81

 
 

Problemen med uppsåtsprövningen i fall med allvarligt psykiskt störda 
lagöverträdare är många, inte minst ur bevishänseende. Uppsåtsprövningen 
måste bygga på någon form av bevisning, och det är uppenbart att 
bevissvårigheter föreligger. Det är alltid fråga om en gärning som redan 
skett, ett historiskt fenomen, och det är också uppenbart att uppsåtet aldrig 
vid någon tidpunkt var föremål för ett omedelbart objektivt konstaterande.82

 

 
Uppsåtet är ett högst subjektivt element och det är därmed mycket svårt att i 
efterhand föra bevis gällande uppsåtet.  

Vidare kan en allvarligt psykiskt störds handlingar styras av slumpmässiga 
faktorer som kan påverka resultatet av ett våldsamt psykotiskt utbrott. Hur 
en psykiskt störd person uppfattar sin omvärld, och vad som förekommer i 
hans sinnevärld, är ofta mycket svårt att förstå, om inte obegripligt. Hur 
uppsåt ska bedömas i dessa fall är en mycket svår balansgång.83 Det främsta 
problemet ligger i att det troligtvis, gällande vissa stadier av vissa psykiska 
sjukdomar, mycket ofta kan vara av sådan karaktär att uppsåt är uteslutet.84

 
  

En genomgående undersökning av uppsåtsprövningen i fall med psykiskt 
störda gärningsmän genomfördes av Björnberg och Björnberg år 1968. Där 
lyfter de fram olika aspekter gällande bland annat bevisning av uppsåt i 
dessa fall. De lyfter fram erkännandet som ett uppsåtsbevis, och framhåller 
att det är ett tillsynes osäkert bevis. Vissa andra bevis är vittnesuppgifter 
rörande vad gärningsmannen uttalat om sin avsikt och uppfattning. Hur 
                                                 
80 Sondén, Torsten. De sinnessjukas straffrättsliga ställning i Sverige – En översikt. 1930. s 
153.  
81 SOU 2002:3. s 217f. 
82 Björnberg, Joen & Björnberg, Kjell. Det subjektiva rekvisitet vid psykisk abnormitet. 
NTfK 1968 s 286.  
83 Tuovinen, Matti. Uppsåt och psykisk abnormitet. 1985. s 124ff.  
84 Jareborg, Nils. 1969. s 341.  
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utsagor från vittnen, och självklart gärningsmannen själv, värderas beror på 
trovärdigheten i dem. Artikelförfattarna lyfter fram aspekten att psykiskt 
störda ”kan ha minnesrubbningar och ha svårt att försvara och förklara sig 
och kan var suggererad i sina uppgifter”85 och att domstolen särskilt måste 
beakta dessa svårigheter. Björnberg och Björnberg menar att förhållanden 
som talar för uppsåt till exempel är att gärningsmannen dolt eller försökt 
dölja handlingen, men att detta också kan bero på att gärningen ur helt andra 
synpunkter är av obehaglig karaktär för gärningsmannen. ”En patologisk 
observationsrädsla eller ett valhänt neurotiskt beteende kan förväxlas med 
avsiktliga döljandebeteenden respektive ambivalens inför utförandet av ett 
beslut att göra det medvetet olovliga.”86

 
       

Tidigare nämnda Westin har också gjort en undersökning gällande 
uppsåtsbedömningen i fall med personer som åtalats för uppsåtligt dödande, 
det vill säga mord och dråp och försök till dessa brott under åren 1970-
1979.87 Han har ingående studerat dels material från de rättspsykiatriska 
undersökningarna, dels domskälen i fallen. Han påpekar att rättens 
uppsåtsresonemang i målen nästan uteslutande kretsar kring den gärning 
som ansetts styrkt och att det endast undantagsvis förekommer att 
gärningsmannens personliga egenskaper uttryckligen beaktas. Vad som, 
enligt Westin, uppenbarligen anses viktigt för bedömningen av 
uppsåtsfrågan är om något vapen använts, hur detta vapen använts och hur 
lång tid angreppet varat. Mot uppsåt talade ett kortvarigt angrepp från 
gärningsmannens sida, så att till exempel endast ett knivhugg åstadkommits. 
Ett längre handlande, då ett flertal knivhugg åstadkommits var skäl som 
starkt talar för att uppsåt att döda anses föreligga. Vidare framhålls det 
förhållandet att gärningsmannen enligt rättens bedömning haft tillfälle att 
besinna sig, men inte gjort det. Eventuella yttranden från gärningsmannen i 
samband med gärningen har i fallen dock bedömts olika. Gärningsmannen 
kan exempelvis sagt ”… jag ska döda dig din jävel…”. Westins 
undersökning visar att sådana yttranden i vissa fall har åberopats som stöd 
för att det förelegat uppsåt att döda och i andra fall avfärdats med att man i 
upphetsade situationer ofta säger saker som man inte menar. Westin 
framhåller vidare vikten av om gärningsmannen tidigare dömts för likartad 
brottslighet. Det förefaller vara den enda faktorn, när det gäller 
gärningsmannens bakgrund, som återkommer i domstolarnas 
uppsåtsprövning. Har gärningsmannen tidigare gjort sig skyldig till 
våldsbrott används detta faktum som ett argument för att anse att uppsåt 
föreligger.88

 
  

Eftersom domstolen vid tiden för den rättspsykiatriska undersökningen ännu 
inte slutgiltigt dömt i skuldfrågan kan det inträffa att den åtalade blir frikänd 
efter att ha genomgått den rättspsykiatriska undersökningen. Lidberg och 
Wiklund har undersökt detta fenomen och kommit fram till att det sker 

                                                 
85 Björnberg, Joen & Björnberg, Kjell. NTfK 1968 s 287. 
86 Björnberg, Joen & Björnberg, Kjell. NTfK 1968 s 287f.  
87 Westin, Håkan. Om bedömningen av uppsåt hos psykiskt avvikande lagöverträdare. 
1985. 
88 Westin, Håkan. 1985. s 121f.   
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endast i ett fåtal fall. De undersökte en mängd fall under en 15 års period 
(1971-1986) och kom fram till att endast 0,4 procent (49 fall) blivit frikända 
efter den rättspsykiatriska undersökningen. I elva av dessa fall ansågs den 
psykiska störningens natur utesluta uppsåt – det rörde sig i fallen om 
patologiskt rus, senil demens, manisk-depressiv sjukdom, paranoia, epilepsi 
och i ett fall om delirium tremens.89

5.1 Praxis  

  

I detta avsnitt kommer ett antal praxisfall att belysas. Dessa är illustrativa 
för problematiken med uppsåtsprövningen i fall med allvarligt psykiskt 
störda lagöverträdare. Det är förhållandevis få fall av den undersökta typen 
som behandlats av HD. Därmed är det av vikt att belysa viss 
underrättspraxis, som också behandlat problematiken.  
 
Inledningsvis kommer två fall från HD att refereras, varpå fem hovrättsfall 
följer. Därefter kommer ett illustrativt fall från Stockholms tingsrätt att 
återges. Eftersom föremålet för min undersökning avser just 
uppsåtsbedömningen i målen kommer övriga rättsfrågor att i det väsentliga 
uteslutas. Avsnittet avslutas med en sammanfattande rättsfallskommentar.  

5.1.1 Flink-fallet – NJA 1995 s 48 
Ett mycket uppmärksammat fall, och på området principiellt viktigt, är det 
så kallade Flink-fallet. Fänrik Flink hade en sommarnatt år 1994 med ett 
automatvapen skjutit mot en grupp personer i ett parkområde. Sju personer 
sköts till döds och tre personer skadades svårt. Flink hade under kvällen 
bråkat med sin tidigare flickvän, varefter han blivit utslängd från en krog. I 
sitt upprörda sinnestillstånd tar han sig till sitt regemente, hämtar ett 
automatvapen och laddar det med skarp ammunition. Därefter tar han sig 
mot parken, där hans tidigare flickvän och hennes väninnor ur lottakåren 
uppehåller sig och skjuter besinningslöst mot sällskapet. Flink avlossade 
minst 49 skott. Flink var vid gärningstillfället tillfälligt sinnesförvirrad på 
grund av en alkoholutlöst psykos. Efter några timmar var han dock tillbaka 
till sitt normala jag, och led inte av någon form av allvarlig psykisk störning. 
I detta fall var huvudfrågan om Flink begått gärningarna, sju mord och 
försök till mord i tre fall, under påverkan av en allvarlig psykisk störning 
och om han vid domstillfället led av en sådan störning.  
 
Tingsrättens uppsåtsbedömning gjordes mycket kortfattat. Eventuellt uppsåt 
ansågs styrkt genom det faktum att Flink skjutit mot en grupp människor 
med ett automatvapen och den mängd skott som avlossats - ”Detta samt 
omständigheter i övrigt styrker att han har haft uppsåt att döda…”.90

                                                 
89 Wiklund, Nils & Lidberg, Lars. Frikänd efter rättspsykiatrisk undersökning. SvJT 1988 s 
543-52.  

 Den 
fortsatta prövningen i hovrätt och i HD avser endast påföljdsfrågan, då det 

90 NJA 1995 s 48. Citat från s 54.  
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redan i tingsrätten ansågs slutligt prövat att Flink uppsåtligen begått 
gärningarna.  
 
HD konstaterade inledningsvis att utredningen ger vid handen att den 
tilltalade när brotten begicks befann sig i ett tillstånd av psykotisk karaktär, 
att detta tillstånd utlösts av kraftig alkoholberusning och att det, trots att 
flera andra faktorer – såsom personlighetsstörning, hjärndysfunktion och 
depression – får antas ha bidragit till tillståndets uppkomst, inte genom 
utredningen med erforderlig tydlighet kan antas att den tilltalade led av en 
allvarlig psykisk störning vare sig före uppkomsten av det psykosartade 
tillståndet eller att han vid domstillfället led av en sådan störning.  
 
Av fallet framgår att begreppet allvarlig psykisk störning inte omfattar 
tillfälliga psykosartade tillstånd, i vart fall inte om de utlösts av alkohol- 
eller narkotikaberusning. HD ansåg en rättstillämpning som innebär att 30 
kap 6 § BrB skulle vara tillämplig också på kortvariga och övergående 
psykosartade tillstånd skulle få besvärande konsekvenser. Bland annat 
skulle det kunna leda till att vare sig fängelse eller rättspsykiatrisk vård 
skulle kunna komma ifråga som påföljd ens för synnerligen allvarliga brott. 
HD menade att en sådan tolkning skulle innebära en ingripande förändring i 
förhållande till den ordning som tidigare gällde, och en sådan förändring 
kunde enligt HD rimligen inte ha varit åsyftad. HD menade att ett sådant 
tillfälligt psykosartat tillstånd skulle bedömas enligt de oskrivna principerna 
om tillfällig sinnesförvirring. 

5.1.2 Mordet på Anna Lindh – NJA 2004 s 702 
Det uppmärksammade mordet på tidigare utrikesminister Anna Lindh har 
inte gått någon svensk förbi. I rätten diskuterades främst huruvida 
gärningsmannen, X, led av en allvarlig psykisk störning eller ej och om 
bevis gällande detta var tillräckligt. Det görs visserligen också en ingående 
uppsåtsprövning i målet, då X till sitt försvar hävdade att mordet var en 
impulshandling, som styrdes av inre röster.  
 
I målet gjordes en omfattande uppsåtsprövning i alla tre instanser. 
Tingsrätten inledde med att konstatera att X:s motiv med gärningen inte gått 
att utreda och att tingsrätten därför prövade uppsåtsfrågan enbart utifrån de 
omständigheter som framkommit om gärningen och om X:s uppträdande i 
tiden däromkring. Tingsrätten framhåller att X överfallit A på ett medvetet 
och för henne helt överraskande sätt. X använde ett livsfarligt vapen, han 
höll kniven med båda händerna när han utdelade knivhuggen och våldet var 
mycket kraftigt. Sårskadans placering och storlek tydde starkt på att syftet 
varit att döda och att X i vart fall måste ha insett att det förelåg en avsevärd 
risk för att A skulle dö av sina skador, och att X varit likgiltig för om A 
skulle dö. Tingsrätten menade att det var ställt utom rimligt tvivel att X hade 
uppsåt att döda A och dömde X till livstids fängelse för mord. Målet 
överklagades och hovrätten ställde sig bakom tingsrättens 
uppsåtsbedömning. Hovrätten tillade: ”Så även om X må ha ’hört röster’ vid 
tillfället, är det för hovrätten uppenbart att han i vart fall inte varit styrd av 
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dessa på sådant sätt att det kan inverka på uppsåtsbedömningen. Inte heller 
i övrigt har det framkommit att X:s själsförmögenheter – till exempel till 
följd av en störd verklighetsuppfattning – skulle ha varit sådana att det 
inverkar på denna bedömning. På anförda skäl och med särskilt beaktande 
av kraften och målmedvetenheten i knivangreppet, ansluter sig hovrätten till 
tingsrättens slutsatser i uppsåtsfrågan. Det är således visat att X i vart fall 
varit helt likgiltig för om A skulle dö av knivhuggen och han har följaktligen 
haft uppsåt att döda.”91

 

 Hovrätten dömde X för mord, till rättspsykiatrisk 
vård med särskild utskrivningsprövning, efter att den rättspsykiatriska 
undersökningen och Socialstyrelsens rättsliga råd uttalat sig i frågan. Dock 
rådde oenighet gällande vilken sjukdomsdiagnos X led av och målet 
överklagades till HD, som gav prövningstillstånd.  

HD anförde, gällande X:s uppsåt, att ”X vid gärningstillfället var väl 
medveten om att han angrep A och det finns ingen anledning att inte 
bedöma angreppet som ett uppsåtligt handlande. Hans uppträdande efter 
överfallet snarare stöder än motsäger denna uppfattning. Frågan är då om 
uppsåtet omfattat den dödliga effekten av knivhuggen. Visserligen har X 
uppgivit att hans angrepp på A skett för att skada men inte döda henne. Han 
måste emellertid, även med den psykiska störning som får anses belagd, 
bedömas ha varit på det klara med den betydande risken för att knivhuggen 
skulle kunna träffa så illa att hon avled av sina skador. Det sätt angreppet 
skedde på visar att han i vart fall måste bedömas ha varit likgiltig för 
huruvida denna effekt skulle förverkligas. Som domstolarna har funnit är 
gärningen att beröva A livet därmed att anse som uppsåtlig.”92

 
  

HD diskuterade vidare angående X:s psykiska hälsa och kom fram till att X 
visserligen led av en psykisk störning, men att denna inte var av så pass 
allvarlig art att rättspsykiatrisk vård skulle komma i fråga. HD dömde X för 
mord till fängelse på livstid.  

5.1.3 Försök till dråp – RH 1985:62 
Målet gällde försök till dråp. X hade angripit sin hustru A genom att bland 
annat kasta omkull henne på golvet, knivhugga henne i ansikte och 
överkropp samt ta strupgrepp runt hennes hals och upprepade gånger slå 
henne i huvudet med ett tillhygge. X erkände att han angripit A, men han 
ansåg att han på grund av sitt eget sinnestillstånd saknat brottsligt uppsåt. 
Han hade inte något egentligt minne av det inträffade. Enligt utlåtandet i den 
rättspsykiatriska undersökningen framgick att X hade begått gärningen 
under inflytande av sinnessjukdom, samt att han var oundgängligen i behov 
av sluten psykiatrisk vård. X hade begått gärningen i en djup manodepressiv 
psykos, ett så kallat maniskt skov. Det framgick också att X:s agerande stått 
helt utanför hans kontroll och att innehållet i hans psykotiska tankevärld just 
då inte går att rekonstruera, och att inga säkra slutsatser kunde dras 
beträffande X:s uppsåt vid gärningstillfället. Rätten menade att det tillstånd i 

                                                 
91 NJA 2004 s 702. Citat från s 714. 
92 NJA 2004 s 702. Citat från s 727. 
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vilket X befunnit sig innebar att han varit till den grad från sina sinnens bruk 
att det inte kan anses visat att han hade uppsåt att skada A. Tingsrätten 
ogillade således åtalet, och hovrätten fastställde sedermera detta domslut. 

5.1.4 Vårdslöshet i trafik – RH 1994:78 
Målet gällande ansvar för grov vårdslöshet i trafik och obehörigt avvikande 
från trafikolycksplats. X hade vid en bilfärd upprepade gånger kört fram och 
tillbaka över vägbanans mittlinje, kört om en annan personbil på höger sida 
och även framfört sin bil i vänster körfält och tvingat mötande trafik till 
undanmanöver. Slutligen krockade X med en annan personbil så både 
skador på fordon och passagerare uppstod. X hade sedan, trots att han märkt 
kollisionen, avvikit från platsen utan att lämna några uppgifter eller i övrigt 
vidta några åtgärder. X erkände gärningarna, men anförde att han befunnit 
sig i en psykos och uppfattat sig själv som osårbar. X berättade att han varit 
medveten om att han kört bil vid gärningstillfället och att körningen delvis 
ägt rum på motsatt körbana. På grund av sitt psykotiska tillstånd var han 
dock övertygad om att han fullständigt behärskade situationen och han 
uppfattade inte denna som farlig. Han trodde att han var Messias och att han 
därför var odödlig med fullständig kontroll över tid och rum. Då han 
krockade med den andra bilen blev han mycket förvånad. Att det var 
personer i den andra bilen tänkte han inte på utan han trodde att det var ett 
flygplan som landat.  
 
Tingsrätten hade bland annat inhämtat en mindre sinnesundersökning, ett så 
kallat § 7 intyg93

 

, av vilket det framgick att X begått de åtalade gärningarna 
under inflytande av allvarlig psykisk störning och att X vid 
undersökningstillfället var återställd samt att något vård- eller 
övervakningsbehov inte förelåg. Tingsrätten dömde X till villkorlig dom 
jämte böter.  

X överklagade till hovrätten som inhämtade ett särskilt yttrande från en 
sakkunnig. Av yttrandet framgick att X vid gärningstillfället led av 
manodepressiv psykos. Vidare angavs att sjukdomen kännetecknas av att 
den drabbade individen vid återkommande tillfällen insjuknar i en manisk 
sjukdomsbild där verklighetsuppfattningen är allvarligt störd, att 
tankeförloppet liksom uppfattningsförmågan är extremt uppskruvade vilket 
omöjliggör en balanserad verklighetsbedömning, samt att tankeinnehållet 
präglas av övervärdighetsidéer. Enligt yttrandet hade X i det tillstånd han 
befann sig inte haft förmåga att korrekt registrera och framförallt inte tolka 
sinnesintryck. Hovrätten fann att vad som framkommit i yttrandet stödde 
X:s påstående att hans handlande vid tidpunkten för händelsen stod utanför 
hans kontroll. Hovrätten anförde att X:s tankevärld vid gärningstillfället 
hade varit så till den grad utan förankring i verkligheten att han fick anses ha 
varit omedveten om faran med hans framförande av bilen och om att han 
avvek från en olycksplats. Hovrätten menade därmed att X inte kunde anses 

                                                 
93 Det som avses är § 7 i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål m.m. 
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ha varit vårdslös när han framförde bilen och inte heller ha uppsåtligen 
avvikit från en trafikolycksplats. Åtalet ogillades således. 

5.1.5 Grov misshandel m. m. – RH 1999:139 
X hade i ett alkoholpåverkat tillstånd blivit väckt av sin hustru A, varvid han 
reagerat med aggressivitet. Han misshandlande A grovt, bland annat genom 
ett flertal knytnävsslag. När A flydde ut ur huset följde X efter och hotade A 
med en kökskniv. När A flytt in till sina grannar bröt X sig in i 
grannfastigheten och hotade även grannarna.  
 
Till sitt försvar hävdade X att han inte hade något minne av händelsen och 
att agerandet varit för honom helt personlighetsfrämmande. Av den 
rättspsykiatriska undersökningen framgick att X vid gärningstillfället varit i 
ett reaktivt psykotiskt tillstånd präglat av förvirring, störd 
verklighetsuppfattning och aggressivitet. Tillståndet ansågs bero på ett 
flertal belastningsfaktorer, såsom stress, sömnbrist och alkoholpåverkan. 
Det uttalades att hans handlande vid gärningstillfället saknade en rimlig 
psykologisk förklaring. Även Socialstyrelsens rättsliga råd instämde i denna 
bedömning. Tingsrätten tog fasta på uttalandena och menade med 
hänvisning till X:s personlighetsfrämmande agerande och avsaknaden av en 
rimlig psykologisk förklaring att det inte var styrkt att X faktiskt handlat 
med uppsåt. Åtalet ogillades av tingsrätten och domslutet fastställdes av 
hovrätten.  

5.1.6 Försök till dråp – RH 2001:38 
Målet gällde försök till dråp. X befann sig högt uppe på en 
byggnadsställning, då han avsåg att hoppa och ta livet av sig. Två polismän 
hade tagit sig till platsen för att försöka avråda honom från att hoppa. X 
hade då sparkat mot dem, slitit i dem och yttrat att han ”kanske ska ta någon 
med sig i fallet”. Enligt utredningen befann sig mannen i ett kortvarigt 
psykotiskt tillstånd utlöst av rus.  
 
Tingsrätten resonerade kring X:s handlande och om han kunde anses ha haft 
uppsåt till gärningarna. Tingsrätten kom fram till att X hade ett direkt uppsåt 
att i första hand komma ur polismännens grepp och eventuellt hoppa från 
byggnadsställningen. Detta bekräftades av att X vid gärningstillfället 
uttryckt att han ville dö och att han ”kanske skulle ta någon med sig i fallet”. 
Tingsrätten ansåg vidare att X vid gärningstillfället haft full insikt om att 
han genom sitt handlande utsatte polismännen för en högst konkret fara för 
kroppsskada med trolig dödlig utgång. Dock, menade tingsrätten, var det 
inte helt säkert att X haft en sådan insikt om konsekvenserna av sitt 
handlande att det uppfyllde kraven för eventuellt uppsåt. Därför kunde X 
inte fällas till ansvar för försök till dråp, eller ens försök till misshandel. 
Tingsrätten dömde X för framkallande av fara för annan men förordade att 
han skulle vara fri från påföljd. 
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Hovrätten tog upp målet och gjorde en egen uppsåtsprövning. Hovrätten 
utgick från att X vid gärningstillfället visserligen befann sig i ett kortvarigt 
psykotiskt tillstånd, men menade dock att detta tillstånd inte utesluter att X 
haft sådan omdömesförmåga och förmåga att kontrollera sitt handlande som 
krävs för att uppsåt ska föreligga. Rätten menade att X haft tillräckligt 
mentala resurser för att han skulle anses ha begått gärningarna uppsåtligen 
och att X vid gärningstillfället varit helt likgiltigt för om polismännen till 
följd av hans handlande skulle falla till marken och dö. Hovrätten ansåg att  
X begått gärningarna med tillräcklig grad av uppsåt för att kunna dömas för 
försök till uppsåtligt dödande och dömde X för försök till dråp i två fall, 
med förordnandet att han skulle vara fri från påföljd. Detta eftersom det var 
fastslaget att X vid gärningstillfället led av en allvarlig psykisk störning, 
men att denna inte förelåg vid domstillfället. Fängelseförbudet i 30 kap 6 § 
BrB (tidigare lydelse) satte därmed stopp för en frihetsberövande påföljd, 
och annan påföljd (böter eller skyddstillsyn) ansågs inte lämplig.  

5.1.7 Rödebymålet – RH 2008:90  
Rödebymålet har, liksom både Flink-fallet och Anna Lindh-mordet, fått stor 
medial uppmärksamhet. En man stod åtalad för mord och mordförsök sedan 
han skjutit två tonårspojkar på sin egen gård, sent en höstkväll. Den 
tilltalade mannens familj hade utsatts för långvariga trakasserier av ett 
ungdomsgäng som bodde i trakten. Den aktuella natten körde 
ungdomsgänget på mopeder in på den tilltalades gård och skrek och 
uppträdde hotfullt. Mannen drabbades av panik och sköt mot ungdomarna 
med flera skott för att avvärja, vad han upplevde som, ett överhängande hot 
mot hans familj. 
 
Tingsrätten anförde gällande X:s uppsåt att ”Utredningen ger istället tungt 
stöd för att X i det närmaste helt saknat förmåga att medvetet överväga sitt 
handlande och inse konsekvenserna av detta. Han har således vid 
gärningstillfället inte insett eller, med andra ord, inte varit medveten om att 
det förelåg en risk för att hans handlande skulle döda A och livshotande 
skada B. Hans uppträdande efter det att han kommit till sans talar vidare 
för att han under normalt sinnestillstånd inte heller varit likgiltig för om 
pojkarna dog. Åtalet för mord och försök till mord kan med hänsyn till det 
anförda inte vinna bifall.”94

   

 Tingsrätten kommer till slutsatsen att X inte 
varit i tillräckligt grad av medvetande för att anses kunna ha uppsåt, och gör 
därför ingen fullständig uppsåtsbedömning. Åtalet ogillades. Målet 
överklagades och hovrätten gör däremot en vidare bedömning som omfattar 
alla delar av uppsåtet. 

Hovrätten inleder sin uppsåtsbedömning i målet med att redogöra för 
föreliggande bevisning gällande X:s uppsåt. Det är både vittnesuppgifter 
och andra förhörspersoners iakttagelser om hur X agerat vid 
gärningstillfället, dels den tekniska utredningen av hur skjutningen gått till 
samt de rättspsykiatriskt sakkunnigas bedömning av X:s psykiska tillstånd 

                                                 
94 Blekinge tingsrätts dom i mål B 2082-07. Citat från s 86. 
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och grad av medvetenhet vid gärningstillfället. Hovrätten gör en ingående 
prövning av X:s uppsåt, och inleder med kravet på medvetenhet. Hovrätten 
lyfter fram omständigheten att X ”vidtagit ett flertal åtgärder av skiftande 
slag, innefattande bland annat att han ur ett låst vapenskåp tagit fram ett 
hagelgevär, tömt det på blindpatroner, laddat geväret och därefter med 
detta i handen gått ut på gårdsplanen framför huset.”95 Hovrätten 
framhåller också omständigheten att X under händelseförloppet laddat om 
sitt gevär och att han kort efter skjutningen ställt tillbaka geväret i 
vapenskåpet och genast ringt polisen. Hovrätten menar att detta beteende får 
”anses bära det medvetna handlandets yttre kännetecken.”96

 

 Vidare går 
hovrätten in på om X, på grund av sin psykiska särart, likväl kan ha varit 
omedveten om vad han gjorde. Hovrätten lyfter fram olika aspekter i den 
rättspsykiatriska undersökningen och pekar på att X sedan länge haft 
omfattande psykiska problem och att han vid gärningstillfället led av en 
depression och en maladaptiv stressreaktion. Enligt det rättspsykiatriska 
utlåtandet var X extremt känslig för yttre belastning och hade en stark 
benägenhet för panikreaktioner. De två undersökande läkarna vittnade i 
hovrättsförhandlingen och det framgick att X enligt den ena läkarens 
uppfattning befunnit sig i gränslandet mellan medvetenhet och icke 
medvetenhet.  Den andra undersökande läkaren uttalade att X i den fas av 
händelseutvecklingen när skotten avlossades saknade medvetenhet om vad 
han gjorde. Som grund för detta menade läkaren att X:s handlande utgjorts 
av ett reflexmässigt beteende som styrts av reptilhjärnan och att den del av 
hjärnan som svarar för den förnuftsmässiga analysen på grund av 
stressreaktionen varit frånkopplad. De båda undersökande läkarna var ense 
om att X på grund av paniksituationen varit oförmögen till normalt rationellt 
tänkande och att X helt styrts av en strävan att till varje pris skydda den 
egna familjen.  

Hovrätten menar, till skillnad från tingsrätten, att X således till någon grad 
måste ha varit medveten om händelserna i omvärlden då han blivit varse om 
utifrån kommande hot och vidtagit en serie åtgärder för att bemöta detta hot. 
Hovrätten framhåller också att handlandet varit adekvat i den mening att det 
hot som förelegat genom åtgärderna har avvärjts. Hovrätten menar att X 
handlande visserligen varit panikstyrt och inte underkastat någon rationell 
analys men ”att han vid gärningstillfället varit oförmögen att på normalt 
sätt överväga andra handlingsalternativ innebär emellertid inte att han, på 
ett sätt som utesluter uppsåt, varit i avsaknad av medvetenhet om vad han 
faktiskt gjorde. Hans handlande, som haft ett inte helt kortvarigt förlopp och 
föregåtts av en fas under vilken förberedande åtgärder har vidtagits, har 
inte heller varit reflexmässigt eller skett i ett tillstånd av omtöckning eller 
annars på sådant sätt att medvetenhet saknats”.97

 

 Hovrätten fann att X 
under händelseförloppet visst varit i sådan grad medveten om vad han gjort 
att det inte kunde uteslutas att X handlat med uppsåt.  

                                                 
95 Hovrätten för Skåne och Blekinges dom i mål B1400-08. Citat från s 9.  
96 Hovrätten för Skåne och Blekinges dom i mål B1400-08. Citat från s 9.  
97 Hovrätten för Skåne och Blekinges dom i mål B1400-08. Citat från s 10f.  
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Hovrätten diskuterar vidare till vad X hade uppsåt, och i vilken form detta 
uppsåt förelåg. De menade att det var klargjort att X inte hade för avsikt att 
döda, och att direkt uppsåt därmed inte förelåg.  Därefter resonerar 
hovrätten om X kan ha haft indirekt uppsåt att döda eller om ett 
likgiltighetsuppsåt förelegat. Hovrätten lyfter fram aspekten att X använt ett 
livsfarligt vapen, ett jaktgevär, som han avlossat på mycket nära håll (en till 
två meter). Även om X inte haft klart för sig vilken effekt skotten skulle få, 
måste X tagit med i beräkningen att det förelåg en höggradig risk för att 
skotten skulle leda till pojkarnas död. X var trots allt jägare med tidigare 
erfarenhet av vapnet och dess egenskaper. Hovrätten menar att X måste ha 
varit praktiskt taget säker på att det andra skottet mot A skulle leda till A:s 
död. Hovrätten menade att X haft indirekt uppsåt till att döda A. Vad gällde 
skottet mot B saknades underlag för en liknande bedömning, men det 
föreföll som att X varit likgiltig inför om B skulle dö genom X:s handlande. 
Det förelåg en mycket hög risk för en dödlig utgång, en risk som X insåg, 
och X måste därmed anses ha hållit sig likgiltig inför en sådan effekt. Några 
omständigheter som talade i en annan riktning förelåg inte. Hovrätten 
framhöll dessutom det faktum att X genast tagit avstånd från sitt handlande, 
men påpekade att det var en omständighet som inte inverkade på 
uppsåtsbedömningen. Hovrätten dömde X för dråp och grov misshandel, 
men förklarade honom fri från påföljd med tillämpning av 30 kap 6 § BrB.   

5.1.8 Mord, försök till mord m.m. – Stockholms 
tingsrätts dom i mål B 3886-03 
Vansinnesdådet i Åkeshov är ytterligare ett medialt uppmärksammat fall 
som förtjänar att belysas. X trodde sig vara förföljd av trolliknande varelser 
och slog vilt omkring sig med ett järnspett vid Åkeshovs tunnelbanestation i 
Stockholm. Han dödade en äldre man och skadade ytterligare ett antal 
personer, varav en svårt. Han hade tidigare på dagen fått poliseskort till en 
psykiatrisk mottagning men han hade inte fått någon omedelbar hjälp. X 
åtalades bland annat för mord, försök till mord och flera fall av misshandel.  
 
Intressant i detta mål är att tingsrätten inte gör någon uttrycklig 
uppsåtsprövning vad gäller alla åtalspunkter. De gör en uppsåtsprövning 
gällande mordåtalet, varvid de anför att det stora antal slag, bland annat mot 
huvudet, talar för att X handlat med uppsåt och att X:s avsikt, även om den 
berodde på vanföreställningar, ”inte kan ha varit annan är att han avsett 
beröva A livet”.98

 

 Vad gäller åtalspunkten beträffande försök till mord 
används en liknande formulering. I övriga åtalspunkter görs ingen ingående 
uppsåtsprövning, tingsrätten bedömer att det faktum att X beväpnat sig med 
ett järnspett, varmed han ”försvarat sig” och därvid dödat en person och 
skadat ytterligare ett antal, var tillräckligt för att uppsåtskravet skulle anses 
vara uppfyllt.  

Detta fall är ett exempel på när en domstol tagit för lätt på 
uppsåtsprövningen. Hade tingsrätten på ett riktigt sätt prövat X:s uppsåt i 

                                                 
98 Stockholms tingsrätts dom i mål B 3886-03. Citat från s 13.  
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varje enskild åtalspunkt kan han mycket väl ha ansetts begått gärningarna 
utan uppsåt – och därmed utan straffrättsligt ansvar – och X skulle försatts 
på fri fot. X trodde sig vara förföljd av farliga troll och försvarade sig emot 
dessa på det sätt han kunde. Hans världsuppfattning föreföll vara utan 
verklighetsförankring och han torde inte haft uppsåt att skada människorna 
omkring honom. Å andra sidan, till tingsrättens försvar, bereddes X i detta 
fall rättspsykiatrisk vård, som han föreföll vara i oundgängligt behov av.     

5.2 Rättsfallskommentar 
Av ovan refererade rättsfall kan jag dra slutsatsen att domstolarna in i det 
längsta försöker finna uppsåtskravet uppfyllt, även om någon direkt 
bevisning om gärningsmannens uppsåt i gärningsögonblicket av naturliga 
skäl saknas. 
 
Det förefaller som om det inte krävts alltför mycket för att uppfylla 
uppsåtskravet i dessa fall. Flink ansågs ha begått morden uppsåtligen genom 
att skjuta in i en folkmassa med ett automatvapen, men någon vidare 
utredning om hans sinnestillstånd eller verklighetsuppfattning vid 
gärningstillfället saknas. Anna Lindhs mördare anses ha haft uppsåt att döda 
eftersom han kraftigt och upprepat knivhuggit sitt offer i magen, och 
därigenom borde han insett risken för att hon skulle dö. I målet påstod 
gärningsmannen att han ”hört röster” som tvingat honom till gärningen, men 
detta avfärdade domstolen som menade att det var uppenbart att han inte 
varit styrd av ”röster” i den mån att det skulle inverka på 
uppsåtsbedömningen. Mannen som hotade polisen vid ett självmordsförsök 
bedömdes också ha agerat uppsåtligen, då han hade tillräckliga mentala 
resurser för att inse risken med sitt handlande. Det borde, enligt rätten, för 
honom varit uppenbart att polismännen riskerade sina liv. Någon vidare 
diskussion om gärningsmannens sinnestillstånd vid gärningstillfället saknas 
även här. Rödebypappan bedömdes ha handlat med uppsåt främst med 
hänsyn till hans agerande före och efter dödsskjutningen och det faktum att 
han på nära håll skjutit med ett livsfarligt jaktvapen. Detta till trots att de två 
sakkunniga varit oense om hans medvetandegrad, och att det var klarlagt att 
hans handlande varit helt panikstyrt utan någon rationell analys. 
Åkeshovsmannen bedömdes ha handlat med uppsåt genom att han 
upprepade gånger slagit och huggit flera personer med ett järnspett. Att han 
vid gärningstillfället led av vanföreställningar och trodde sig vara hotad av 
troll var inget rätten tog hänsyn till vid uppsåtsprövningen, vid de 
åtalspunkter de ens gjorde en sådan prövning.  
 
I tre fall ogillades åtalen. I två av dessa fall led gärningsmännen vid 
gärningstillfället av manodepressiva psykoser, som lett till att de varit så till 
den grad från sina sinnens bruk att de inte kunnat anses ha handlat 
uppsåtligen. Vidare ansågs hustrumisshandlaren i 1999 års fall lida av 
allvarlig uttröttning i kombination med alkoholintag och hans 
personlighetsfrämmande agerande kunde helt enkelt inte förklaras, varvid 
kravet på uppsåt inte ansågs uppfyllt. Dessa tre fall har dock några år på 
nacken och avgjordes innan det nya likgiltighetsuppsåtet börjat tillämpas i 
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svensk rätt. I dessa fall verkar det dock uppenbart att gärningsmännen, även 
med ett tillämpat likgiltighetsuppsåt, inte torde ha insett riskerna med sitt 
respektive beteende.  
 
Däremot kan det vara av vikt att ifrågasätta skillnaden i bedömningarna i 
fallet med mannen som trodde sig vara Messias, och Åkeshovsmannen som 
trodde sig vara jagad av troll. I båda fallen är det uppenbart att deras 
respektive sinnesförfattningar inte haft någon förankring i verkligheten 
överhuvudtaget, men ändå utföll uppsåtsbedömningarna olika. En trolig 
förklaring är skillnaden mellan brotten. Om Åkeshovsmannen befunnits 
handla utan uppsåt, skulle åtalet ogillats och han försatts på fri fot. Därmed 
skulle inga åtgärder som hindrade ett återfall i sjukdomsutlösta våldsbrott 
företas. Genom att förenkla uppsåtsprövningen befanns han skyldig, och 
därmed kunde beredas rättspsykiatrisk vård.  
 
Sammanfattningsvis kan inte annat sägas än att det onekligen är en mycket 
svår uppgift för domstolarna att pröva uppsåtet i denna typ av mål. Det råder 
en konflikt mellan straffrättsliga aspekter och samhällsskyddsaspekter, 
något som domstolarna, med den rättsordning som nu finns, måste ta hänsyn 
till trots att det inte är deras egentliga uppgift.  
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6 Framtida perspektiv 
Sverige är ett av få länder i världen där tillräknelighetsläran inte är en del av 
det straffrättsliga systemet. Endast Grönland och tre amerikanska delstater i 
mellanvästern (Idaho, Montana och Utah) har ett liknande system. Ett krav 
på tillräknelighet innebär förenklat uttryckt att brott kan begås endast av 
den, som har förvärvat och inte förlorat en viss förmåga att förstå betydelsen 
av vad han gör och som har en viss förmåga att kontrollera sitt beteende.99

 

 
Som tidigare visat har det från flera håll riktats kritik mot det svenska 
systemet, och det har framgått av praxis att avskaffandet av 
tillräknelighetsläran har gett upphov till problem vid uppsåtsbedömningar i 
mål med lagöverträdare som lider av en allvarlig psykisk störning.  

Straffansvarsutredningen föreslog år 1996 en reform av bestämmelserna 
gällande allvarligt psykiskt störda lagöverträdare och förespråkade ett 
återinförande av tillräknelighetsläran i svensk rätt. Detta förslag 
vidareutvecklades senare av Psykansvarskommittén under år 2002 som 
föreslog samma sak och dessutom förespråkade en vidareutveckling av 
uppsåtsprövningen i fall där den tilltalade misstänkts lida av en allvarlig 
psykisk störning. Utredningen ledde inte till någon reform, utan återigen 
lades förslagen på hyllan för senare övervägande. Nästa föreslagna reform 
av de aktuella lagbestämmelserna genomfördes och trädde i kraft år 2008100. 
Detta var dock endast en mindre reform som främst berörde påföljder för 
psykiskt störda lagöverträdare. I förarbetet till lagändringen framgick att det 
finns ett behov av en övergripande översyn av den nu gällande ordningen 
för ansvar och påföljder för brott som har begåtts under påverkan av en 
allvarlig psykisk störning.101

 
  

I juli 2008 tillsattes en utredning102, Psykiatrilagsutredningen, för att göra en 
översyn av den psykiatriska tvångsvården, innefattande både lagen 
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och lagen (1991:1129) om 
rättspsykiatrisk vård.  I uppdraget ingår också att utvärdera 
Psykansvarskommitténs förslag om återinförande av tillräknelighetskravet i 
svensk rätt. Utredningen har dragit ut på tiden, och har vid två tillfällen fått 
förlängd utredningstid103

                                                 
99 Jareborg, Nils, Zila, Josef. Straffrättens påföljdslära. 2010. s 18.  

. Utredningen förväntas nu vara klar den 30 
december 2011. Mycket tyder dock på att en reform av den aktuella 
ordningen kommer att genomföras och att tillräknelighet kommer att 
återinföras i svensk rätt på ansvarsnivån, och inte som idag, på 
påföljdsnivån.  

100 Prop. 2007/08:87. 
101 Ds 2007:5. s 19.  
102 Dir. 2008:93. 
103 Dir. 2009:93, Dir. 2010:88. 



 47 

6.1 Tillräknelighetskravet  
Innan brottsbalkens ikraftträdande år 1965 byggde det svenska systemet på 
tillräknelighetsläran. I all korthet innebar det att den som begått en gärning 
under inflytande av en sinnessjukdom eller andra jämförliga tillstånd 
betraktades som otillräknelig och kunde därför inte straffas för gärningen. 
En sådan straffriförklaring innebar dock inte att man avstod från att ingripa 
mot gärningsmannen. Dock ägde ingripandet rum enligt 
sinnessjukvårdslagen. I vissa fall med psykiskt avvikande lagöverträdare 
kunde förvaring, så kallad internering, ådömas. Strafflagen innehöll 
dessutom en strafflindringsregel för den som begått brott under inflytande 
av annan själslig abnormitet än som avsågs med lagen.104

6.1.1 Straffansvarsutredningens modellförslag 

  

Straffansvarsutredningen föreslog i ett modellförslag att en 
tillräknelighetsreglering skulle införas inom ramen för psykiskt störda 
lagöverträdare. För att tillgodose vårdaspekten skulle möjligheter skapas att 
döma de som inte är straffrättsligt ansvariga, på grund av brister på den 
subjektiva sidan, till rättspsykiatrisk vård som särreaktion. För de 
straffrättsligt ansvariga, som därmed har begått ett brott, skulle vårdaspekten 
tillgodoses på verkställighetsstadiet genom att fängelsestraffet verkställs 
genom rättspsykiatrisk vård.105

 
  

I korthet innebar förslaget att den som begår en gärning under påverkan av 
en allvarlig psykisk störning och som till följd av sitt tillstånd har saknat 
omdömesförmåga (realitetsvärderingsrekvisitet) eller förmåga att 
kontrollera sitt handlande (kontrollrekvisitet) ska vara fri från straffrättsligt 
ansvar. En gärning som någon begår i ett sådant tillstånd skulle, enligt 
förslaget, därmed inte utgöra ett brott. Genom detta skulle de personer som 
från straffrättslig synpunkt rimligen inte kan klandras för gärningen 
undandras från ansvar.106

 
  

Straffansvarsutredningen föreslog en ny bestämmelse gällande 
tillräkneligheten som skulle införas i 1 kap BrB: ”Begås en gärning under 
påverkan av en allvarlig psykisk störning eller en tillfällig sinnesförvirring 
utgör gärningen inte ett brott, om gärningsmannen inte själv vållat 
tillståndet och han till följd av detta har saknat omdömesförmåga eller 
förmåga att kontrollera sitt handlande”.107

 
  

Straffansvarsutredningen hade som utgångspunkt att hänsyn skulle tas till 
dels vilka möjligheter och dels vilken förmåga gärningsmannen har haft till 
att rätta sig efter lagen, och att detta måste tillmätas betydelse. 
Bedömningen av ansvarsförmågan ska göras i varje enskilt fall, och frågan 

                                                 
104 Heckscher, Sten. Socialberedningens skuld. 1985. s 236f.  
105 SOU 1996:185. Del I. s 541.  
106 SOU 1996:185. Del I. s 542.  
107 SOU 1996:185. Del I. s 581.  
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om den allvarligt psykiskt störde är straffrättsligt ansvarig blir beroende av 
hans förmåga vid själva gärningstillfället. Straffansvarsutredningen 
påpekade vidare att det i uppsåtsrekvisitet ingående kravet på medvetenhet 
inte, vad gäller de psykiskt störda lagöverträdarna, är tillräckligt för att 
skilja ut de som borde befrias från straffrättsligt ansvar.108

 
  

Utredningen påpekade att införandet av den föreslagna bestämmelsen 
medför att det alltid måste göras en bedömning av i vilken omfattning den 
allvarliga psykiska störningen har inverkat på gärningsmannens förmåga att 
vid gärningstidpunkten rätta sig efter lagen. Ansvarsfriheten, som ett 
införande av tillräknelighetskravet skulle medföra, förutspåddes bli aktuell i 
en inte obetydlig utsträckning främst för gärningar som begåtts i psykotiska 
tillstånd där gärningsmannens verklighetsuppfattning vid gärningstillfället 
varit påtagligt förvrängd eller präglad av omfattande vanföreställningar. 
Även tillstånd där gärningsmannen inte haft förmåga att kontrollera sitt 
handlande skulle omfattas, och utredningen menade att det främst skulle 
vara fråga om svårare personlighetsstörningar med impulsgenombrott eller 
som präglas av stark tvångsmässighet, samt schizofreni eller andra psykoser 
med imperativa hallucinationer.109

 
  

Straffansvarsutredningens modellförslag om återinförande av 
tillräknelighetskravet i svensk rätt ledde dock inte till lagstiftning. Förslaget 
var snarare att se som en modell för det fortsatta beredningsarbetet. 
Psykansvarskommittén tog därefter över stafettpinnen och vidareutvecklade 
Straffansvarsutredningens modellförslag.  

6.1.2 Psykansvarskommitténs förslag 
Psykansvarskommittén föreslog i sitt betänkande, likt 
Straffansvarsutredningen, att tillräknelighet eller ansvarsförmåga åter skulle 
vara ett krav för straffrättsligt ansvar och att denna reglering skulle införas i 
1 kap BrB: ”En gärning skall inte medföra ansvar för den som till följd av 
en allvarlig psykisk störning, en tillfällig sinnesförvirring, en svår 
utvecklingsstörning eller att allvarligt demenstillstånd har saknat förmåga 
att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan 
insikt. Vad som nu sagts gäller inte om gärningsmannen själv i anslutning 
till gärningen själv vållat sin bristande förmåga genom rus eller på något 
annat liknande sätt”.110

 
  

Enligt Psykansvarskommittén skulle tillräknelighetsregeln utformas som så 
att den från ansvar uteslöt en mindre grupp av lagöverträdare än den som 
omfattades av det då gällande fängelseförbudet i 30 kap 6 § BrB. 
Ansvarsfriheten skulle enligt förslaget föreligga om gärningsmannen till 
följd av en allvarlig psykisk störning, en tillfällig sinnesförvirring, en svår 
utvecklingsstörning eller ett allvarligt demenstillstånd saknade förmåga att 
förstå innebörden av sin gärning eller att anpassa sitt handlande i enlighet 
                                                 
108 SOU 1996:185. Del I. s 533.  
109 SOU 1996:185. Del I. s 534f.  
110 SOU 2002:3. s 37f.  
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med en sådan förståelse. Gärningsmän som genom rus eller på annat sätt 
själv vållat sin bristande förmåga skulle undantas från regelns 
tillämplighet.111

 
  

Enligt förslaget skulle en gärning vara fri från ansvar på grund av 
otillräknelighet bara om det är uppenbart att gärningsmannen inte har kunnat 
ta ansvar för sin handling. Kommittén förutspådde att det skulle röra sig om 
endast ett mycket begränsat antal fall per år som skulle leda till ansvarsfrihet 
på denna grund. Övriga fall, där den psykiskt störde lagöverträdaren anses 
vara tillräknelig, skulle i fortsättningen omfattas av de allmänna 
bestämmelserna om påföljdsbestämning. Den stora majoriteten av psykiskt 
störda lagöverträdare, som vid utredningstillfället omfattades av 
fängelseförbudet, skulle därför i ett reformerat system kunna dömas till 
fängelse eller andra påföljder enligt normala påföljdsbestämningsregler.112

 
   

Tillräknelighetskravet skulle, enligt kommitténs förslag, i huvudsak vara 
insiktsrelaterat. Först och främst bör det avse situationer när 
gärningsmannen till följd av en akut psykos eller motsvarande 
sinnestillstånd haft en bristande realitetsvärdering av typen 
vanföreställningar eller konfusion (förvirring, medvetandegrumling) som 
varit avgörande för hans förståelse av gärningen. Gemensamt för dessa kan 
sägas att gärningsmannen inte alls har kunnat bedöma sin gärning (i 
betydelsen handling eller underlåtenhet) och relatera den till dess faktiska 
socio-kulturella sammanhang. Med andra ord ska gärningsmannen befinna 
sig i en annan verklighet. Dessa situationer kan beskrivas som att 
gärningsmannen har saknat förmåga att förstå gärningens innebörd. Även 
om gärningsmannen har förstått gärningens innebörd kan hans 
sinnestillstånd medföra att han saknat förmåga att anpassa sitt handlande 
efter en sådan förståelse, som exempel kan nämnas någon som lider av 
schizofreni med starka imperativa hallucinationer. De som begår en 
straffbelagd gärning under påverkan av tvingande röster kan i vissa sådana 
särskilda fall inte rimligen klandras för sitt agerande. Något straffrättsligt 
ansvar bör då inte heller dömas ut. Vissa gränspsykotiska 
personlighetsstörningar med starka inslag av tvångsmässighet kan också i 
enstaka fall ge upphov till liknande situationer. De nu aktuella situationerna 
kan beskrivas som att gärningsmannen har saknat förmåga att anpassa sitt 
handlande efter sin förståelse (av gärningens innebörd).113

 
  

Kommittén föreslog även att ingen skillnad i ansvarshänseende skulle göras 
mellan å ena sidan psykoser och andra sådana tillstånd som utgör psykisk 
störning i mer sedvanlig bemärkelse och å andra sidan tillfälliga 
förvirringstillstånd som har annan grund, till exempel slag mot huvudet eller 
som beror på förhöjd eller sänkt sockernivå vid diabetes. Det avgörande 
skulle i stället vara, framhöll kommittén, att gärningsmannens bristande 
förmåga att förstå gärningens innebörd eller att rätta sitt handlande efter 
denna förståelse varit av sådan art och grad att det inte är rimligt att ålägga 
                                                 
111 SOU 2002:3. s 229.  
112 SOU 2002:3. s 247.  
113 SOU 2002:3. s 248.  
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ett straffrättsligt ansvar. Därmed omfattade kommitténs förslag också 
tillstånd av tillfällig sinnesförvirring. Vidare menade kommittén att svår 
utvecklingsstörning och allvarliga demenstillstånd i vissa specifika 
gärningssituationer kunde medföra en så förändrad verklighetsuppfattning 
eller en sådan brist på kontrollförmåga att ansvarsfrihet torde följa. Däremot 
omfattades inte fall där gärningsmannens bristande förmåga orsakats av 
självförvållat rus eller dylikt. Att någon i anslutning till gärningen frivilligt 
berusat sig genom att dricka alkohol eller ta droger och därigenom hamnat i 
ett tillstånd som omfattas av tillräknelighetsregleringen, ska självklart inte 
kunna leda till ansvarsfrihet.114

 
   

Trots det omfattande utredningsarbetet ledde Psykansvarskommitténs 
betänkande inte till något lagförslag. Ett flertal tunga remissinstanser 
påpekade att ett antal viktiga frågor fortfarande stod utan klara svar, bland 
annat saknades en närmare belysning av vilka praktiska följder förslaget 
skulle kunna komma att få, till exempel avseende följdförfattningar och 
ekonomiska konsekvenser.115

6.1.3 Påföljdsreformen  

    

Som ett led i den fortsatta beredningen av frågan om straffansvar för 
psykiskt störda lagöverträdare tillsattes år 2005 ytterligare en utredning för 
att göra en översyn av bestämmelserna om ingripanden mot psykiskt störda 
lagöverträdare i vissa fall.116 I uppdraget ingick att överväga lämpliga 
förändringar till en ändrad reglering av ingripanden mot psykiskt störda 
lagöverträdare dels när gärningsmannen led av en allvarlig psykiskt störning 
vid brottet men inte vid tidpunkten för domstolens prövning, dels när 
gärningsmannen döms till rättspsykiatrisk vård men när ingripandet inte står 
i ett adekvat förhållande till brottets svårhet. Till exempel när ett allvarligt 
våldsbrott begåtts, som vanligtvis genererar några års fängelsestraff, och 
gärningsmannen släpps efter en kort tid av rättspsykiatrisk vård, då ett 
vårdbehov inte längre föreligger.117

 
  

Förslaget ledde till en reform av det absoluta fängelseförbudet. Detta 
ersattes av en presumtion mot fängelse som innebär att den som begått ett 
brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning i första hand ska 
dömas till en annan påföljd än fängelse. Dock får fängelse dömas ut, om det 
föreligger synnerliga skäl. Vid bedömningen av om det föreligger 
synnerliga skäl ska det beaktas särskilt om brottet har ett högt straffvärde, 
om den tilltalade saknar eller har ett begränsat behov av psykiatrisk vård, 
om den tilltalade i anslutning till brottet själv vållat sitt tillstånd genom rus 
eller dylikt samt omständigheter i övrigt.118

 

 Lagförslaget trädde i kraft 1 juli 
2008.  

                                                 
114 SOU 2002:3. s 249.  
115 Justitiedepartementets sammanställning av remissyttranden, Ju2002/481/L5. s 7ff. 
116 Prop. 2007/08:87. s 6.  
117 Ds 2007:5. s 93.  
118 Prop. 2007/08:87. s 18f.  
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Däremot togs inte ställning till tidigare förslag om tillräknelighet. 
Regeringen påpekade visserligen att det fanns ett behov av att 
genomgripande reformera regleringen om allvarligt psykiskt störda 
lagöverträdare. Dock bedömdes det att flera av de frågor som väckts av både 
Straffansvarsutredningen och Psykansvarskommittén krävde fortsatta 
överväganden. Även andra relaterade frågor ansågs kräva överväganden, 
såsom den rättspsykiatriska vårdens finansiering, tillsynsfrågor och frågor 
gällande gränsen mellan kriminalvård och rättspsykiatrisk vård samt mellan 
rättspsykiatrisk vård och psykiatrisk tvångsvård. Regeringen ansåg därmed 
att det inte fanns förutsättningar att genomföra en reform av den omfattning 
och inriktning som Psykansvarskommittén föreslagit.119

 
 

En utredning omfattande alla dessa frågor, har som tidigare nämnts, 
påbörjats och väntas vara klar i slutet av år 2011.  

6.2 Uppsåt och tillräknelighet  
Mycket tyder på att ett tillräknelighetskrav kommer att införas i svensk rätt 
inom de närmaste åren. Frågan är dock om detta kommer att råda bot på de 
problem som uppkommit vid uppsåtsprövningen i mål med allvarligt 
psykiskt störda lagöverträdare. Kanske kommer införandet av 
tillräknelighetskravet medföra att kravet på uppsåt, i dessa fall, har spelat ut 
sin roll? Ytterligare en fråga är i vilken ordning prövningarna av 
tillräknelighet och uppsåt kommer att göras.  

6.2.1 Tillräknelighetsbedömning innan prövning 
av gärningsmannens uppsåt 
Straffansvarsutredningen ansåg att prövningen av frågan om tillräknelighet 
lämpligen bör ske före uppsåtsbedömningen. Det främsta skälet som 
anfördes var att domstolarna därmed inte behöver företa en prövning av det 
subjektiva rekvisitet i en del av de fall där gärningsmannens 
verklighetsuppfattning har varit starkt förändrad eller präglad av sådana 
verklighetsfrämmande motiv att straffrättsligt ansvar inte bör utdömas.120

 

 
Någon vidare motivering till detta ställningstagande saknades.  

Psykansvarskommittén uttalade att prövningen av tillräknelighetsrekvisitet i 
regel kommer att göras före uppsåtsprövningen. Detta skulle enligt 
kommittén minska svårigheterna med uppsåtsprövningen.121

 

 Någon vidare 
diskussion gällande detta lyser med sin frånvaro.  

Vidare menade kommittén att det bör göras en tydlig avgränsning mellan 
uppsåts- och tillräknelighetskravet. Uppsåtsrekvisitet tar sikte på avsikt eller 
insikt i förhållande till de specifika gärningsrekvisit som framgår av 
tillämpligt lagrum, medan kravet på tillräknelighet avser förmågan till insikt 
                                                 
119 Prop. 2007/08:87. s 15. 
120 SOU 1996:185. Del I. s 582.  
121 SOU 2002:3. s 236f.  
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rörande gärningen i en vidare bemärkelse respektive frågan till kontroll i 
förhållande till en sådan insikt. Som exempel angav kommittén följande. 
Ansvar för häleri kräver normalt att gärningsrekvisitet ”frånhänt annan 
genom brott” är täckt av uppsåt. Det innebär att gärningsmannen måste 
känna till eller i vart fall på det sätt som eventuellt uppsåt kräver ha haft 
uppsåt till något som han befattar sig med, exempelvis en cykel som han 
förvarar på uppdrag av någon, är ”frånhänt annan genom brott”. I detta 
sammanhang spelar det för uppsåtsbedömningen ingen roll om 
gärningsmannen tar hand om cykeln i tron att han agerar på uppdrag av 
utomjordingar som stulit denna från människorna. Denna 
verklighetsfrämmande föreställning kan däremot ha betydelse för 
prövningen av tillräknelighetsrekvisitet.122

 
  

I promemorian, angående påföljder för psykiskt störda lagöverträdare från år 
2007, utreddes visserligen inte frågan ingående men det uttalades att ett 
möjligt sätt att förenkla uppsåtprövningen kan vara att införa ett 
tillräknelighetsrekvisit i enlighet med Psykansvarskommitténs betänkande. 
Om gärningsmannen bedöms ha saknat förmåga att inse gärningens 
innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt ska han eller 
hon anses som otillräknelig och vara fri från ansvar. Därmed behövs inte 
någon uppsåtsbedömning i egentlig mening genomföras. En sådan ordning, 
menade promemorian, har stora fördelar sett från ett tillämpningsperspektiv. 
Dock är det inte självklart att ett tillräknelighetsrekvisit alltid är till fördel 
för den tilltalade. Promemorian framhöll förhållandet att det råder en 
betydande skillnad mellan att bli frikänd på grund av bristande uppsåt och 
att anses fri från ansvar på grund av otillräknelighet. I det förra fallet ogillas 
åtalet helt medan rätten i det senare fallet slår fast att gärningsmannen i 
objektivt hänseende har begått den åtalade gärningen och kan besluta om en 
rad rättsföljder som är knutna till detta förhållande. Gärningsmannen kan 
således tänkas bli skyldig att betala skadestånd, få egendom förklarad 
förverkad och bli dömd till en samhällsskyddsåtgärd.123

6.2.2 Uppsåtsprövning innan bedömning av 
gärningsmannens tillräknelighet 

  

Röster som uttalar att uppsåtsprövning bör ske innan 
tillräknelighetsbedömningen har inte väckts i nämnvärd utsträckning. Dock 
föranleder förslaget att tillräknelighetsbedömning ska ske före 
uppsåtsprövningen på så sätt att en uppsåtsprövning i de fall där 
otillräknelighet föreligger inte företas överhuvudtaget. Om gärningsmannen 
bedöms otillräknelig kommer åtalet att ogillas, på grunden att gärningen inte 
är brottslig, och gärningsmannen kommer troligtvis överlämnas till någon 
form av psykiatrisk vård.  
 
Att företa en prövning av gärningsmannens uppsåt innan frågan om 
tillräknelighet kan vara vanskeligt. Det är just i otillräknelighetsfallen 

                                                 
122 SOU 2002:3. s 369.  
123 Ds 2007:5. s 142f.  
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uppsåtsprövningen förefaller vara särskilt svår, eftersom de utgångspunkter 
och principer som normalt gäller vid uppsåtsprövningen i dessa fall kan vara 
svåra att tillämpa. Gärningsmannen kan ha påverkats av exempelvis 
hallucinationer eller vanföreställningar vid gärningstillfället och trott sig 
vara i en verklighet som inte existerar. I vissa fall kan gärningsmannen 
befinna sig i ett akut psykotiskt tillstånd med sådana vanföreställningar att 
han helt har tappat kontakten med verkligheten och saknar kontroll över sina 
handlingar. Vid prövningen av gärningsmannens uppsåt i sådana fall kan 
domstolen inte utgå ifrån att han handlat rationellt och uppsåt torde anses 
vara uteslutet. Att domstolen därefter ska pröva om gärningsmannen anses 
vara tillräknelig förefaller inte vara förnuftigt.   
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7 Analys och slutsats 
”Det man gör i vanvett bör icke räknas för full ogärning.”  

- Erik XIV 
(1533-1577) 

 
Tanken att psykiskt sjuka bör särbehandlas i straffrättsligt hänseende är 
mycket gammal. Redan under antiken diskuterades problematiken och 
filosoferna menade att de som var psykiskt sjuka saknade sunt förnuft och 
därmed inte kunde vara ansvarig för sina gärningar. Denna grundtanke har 
under de nästkommande 2 500 åren vidareutvecklats till en 
tillräknelighetslära, som bygger på idén att om du inte kan rå för dina 
gärningar på grund av psykisk sjukdom, är du inte heller ansvarig för dem. 
Tillräknelighetsläran tillämpas inte i Sverige, som i detta hänseende är 
tämligen unikt. I Sverige har tankarna om tillräknelighet i stort sorterats ut, 
och i stället tas hänsyn till gärningsmännens psykiska särart först vid 
påföljdsbestämningen. Om en lagöverträdare lider av en allvarlig psykisk 
störning föreligger en presumtion mot fängelse, vilket innebär att en 
allvarligt psykiskt störd inte får dömas till fängelse om det inte föreligger 
särskilda skäl. 
 
Mitt huvudsakliga syfte med framställningen var att utreda 
uppsåtsbegreppet i allmänhet och hur uppsåtsprövningen ska företas i fall 
med allvarligt psykiskt störda lagöverträdare i synnerhet. Inledningsvis 
måste på nytt poängteras att uppsåtsbegreppet inte är reglerat i svensk lag. 
Vid brottsbalkens införande överlät lagstiftaren till praxis och doktrin att 
utveckla begreppet, något som fortfarande är en pågående process. Idag 
förekommer och tillämpas tre former av uppsåt, nämligen avsiktsuppsåt, 
insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt.  
 
En handling är uppsåtlig om den har begåtts med ”vett och vilja”. Detta 
innebär i enkelhet att gärningsmannen i någon mening måste förstå vad han 
gör för att göra sig skyldig till en uppsåtlig gärning. Det är gärningsmannens 
personliga (subjektiva) föreställning om gärningens innebörd och dess 
konsekvenser som avgör om uppsåt föreligger. Enligt täckningsprincipen 
måste alla objektiva gärningsrekvisit vara täckta av gärningsmannens uppsåt 
för att straffrättsligt ansvar ska föreligga. 
 
Gemensamt för de tre uppsåtstyperna är att det för straffrättsligt ansvar 
krävs ett visst mått av medvetenhet hos gärningsmannen. Han får inte vara 
för omtöcknad, utan han ska vara medveten om relevanta omständigheter. 
Det finns tillfällen när det är diskutabelt om gärningsmannen är tillräckligt 
medveten om dessa omständigheter, till exempel när den diabetessjuke 
drabbas av ett kraftigt blodsockerfall, när syrebrist i hjärnan leder till 
omtöckning, vid kraftiga affekttillstånd, vid en psykos eller när 
gärningsmannen drabbats av ett så kallat patologiskt rus orsakat av alkohol 
eller narkotika. Gemensamt är att gärningsmannens grad av medvetenhet 



 55 

kan påverka prövningen av huruvida han begått gärningen uppsåtligen. 
Dock förefaller det krävas mycket för att gärningsmannens ska bedömas 
vara omedveten om sitt handlande i den mån att han anses sakna uppsåt. I de 
flesta fall bedöms gärningsmannen ha handlat uppsåtligen, trots en viss grad 
av omtöckning. Dock beaktas hans sinnestillstånd oftast vid 
påföljdsbestämningen. Typfallet är att gärningsmannen visserligen döms för 
brottet, men att han blir fri från påföljd.   
 
Det stora problemet med uppsåtsprövningen uppkommer i fall där 
gärningsmannen är allvarligt psykiskt störd. Uppsåtsbegreppet ska 
visserligen vara att förstå på samma sätt vad gäller allvarligt psykiskt störda 
lagöverträdare som i fall med ”normala” gärningsmän. Däremot kan en 
allvarligt psykiskt störd persons sinnevärld sakna förankring i verkligheten 
och han kan i stort vara omedveten om vad som händer och sker runt 
omkring honom. I de studerade rättsfallen förekommer berättelser från 
gärningsmän som upplevt sig vara jagade av troll eller vara en reinkarnation 
av Messias.  
 
Uppsåtsprövning i dessa fall är onekligen problematisk. Värt att påpeka är 
dock att begreppet allvarlig psykisk störning omfattar en mängd olika 
sjukdomsdiagnoser, och i de allra flesta fall har gärningsmannen någon form 
av uppfattning om sin omvärld, på ett sätt som gör att han uppfyller kravet 
på uppsåt. De fall där gärningsmannens sinnevärld är utan 
verklighetsförankring är i det stora hela tämligen sällsynta. Det är dock i 
dessa fall, där gärningsmannen drabbats av exempelvis en psykos med 
vanföreställningar, som uppsåtsprövningarna måste ifrågasättas.  
 
Det finns tydliga tecken i både praxis och doktrin, som till och med 
Psykansvarskommittén tagit fasta på, som tyder på att domstolar i fall med 
allvarligt psykiskt störda lagöverträdare förutsätter gärningsuppsåt utan att 
företa en ingående prövning av huruvida uppsåt verkligen förelåg vid 
gärningstillfället eller ej. Det tycks vara så att domstolarna i en alltför stor 
utsträckning tar för lätt på uppsåtsprövningen i mål med allvarligt psykiskt 
störda lagöverträdare, men att detta, mellan raderna, motiveras av 
möjligheten att överlämna dem till den rättspsykiatriska tvångsvård 
gärningsmännen uppenbarligen är i nödvändigt behov av.   
 
I framställningen har ett antal rättsfall studerats, och i dem har främst 
uppsåtsprövningen analyserats. I de studerade fallen från praxis har 
prövningen av gärningsmannens uppsåt i vissa fall varit kortfattad, och i 
andra fall har den varit mycket ingående. I målen verkar domstolarna lägga 
vikt vid hur brottet begåtts, främst gällande formen av våld, om ett 
eventuellt vapen har använts och hur detta i så fall har använts. Om 
gärningsmannen handlat med stor kraft och målmedvetenhet talar det för att 
uppsåt föreligger. Viss vikt läggs också vid gärningsmännens agerande 
innan och efter gärningstillfället. Om gärningsmannen före brottet tycks ha 
agerat rationellt talar det för att uppsåt faktiskt förelegat. Om 
gärningsmannen däremot före och efter brottet, likväl som vid 
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brottstillfället, uppenbart handlat utan verklighetsförankring, i en helt egen 
fantasivärld, talar detta mot att gärningen varit uppsåtligen.  
 
Ett antal slutsatser kan i vart fall dras av de undersökta fallen. Om 
gärningsmannen har använt ett livsfarligt vapen under en inte allt för kort 
tidsrymd, till exempel om han har haft tid att ladda om ett skjutvapen eller 
om han har knivhuggit sitt offer upprepade gånger, talar detta för att uppsåt 
faktiskt förelegat. Att gärningsmannen har handlat i en panikartad situation 
utan tillfälle till att rationellt analysera riskerna av sitt handlande, hindrar 
inte heller att uppsåt kan anses föreligga. Det är uppenbart att det i 
uppsåtskravet ingående kravet på medvetenhet inte är tillräckligt för att 
sortera ut de gärningsmän som agerat utan uppsåt.  
 
I några av de studerade fallen görs uppsåtsprövningen mycket kortfattat. Det 
kan kanske förklaras med att en ingående uppsåtsprövning skulle leda till 
slutsatsen att uppsåt, och därmed straffrättsligt ansvar, inte föreligger vilket 
skulle medföra att gärningsmän som begått grova våldsbrott skulle försättas 
på fri fot. Detta ställningstagande, måhända främst moraliskt, är säkerligen 
något domstolarna tar hänsyn till, även om det självklart inte uttalas.  
 
I Sverige kan alla människor, oavsett deras mognad, psykiska tillstånd eller 
utveckling föröva brott och de är därmed straffrättsligt ansvariga. Några 
undantag för barn, psykiskt sjuka eller utvecklingsstörda görs inte i lagen. 
Den svenska lagstiftningsmodellen har, i samband med brottsbalkens 
införande, i stället förflyttat problematiken från ansvarsnivån till 
påföljdsnivån. En allvarligt psykiskt störd lagöverträdare som har begått 
brott, kanske under förespeglingen att han har varit jagad av utomjordingar, 
bedöms i de flesta fall ha haft uppsåt till den brottsliga gärningen, och är 
därmed också straffrättsligt ansvarig. Dock döms han inte till fängelse, i 
stället överlämnas han rättspsykiatrisk vård om inte särskilda skäl talar 
däremot.   
 
På området psykiskt störda lagöverträdare har ett omfattande 
beredningsarbete genomförts de senaste tjugo åren. Mycket tyder nu på att 
det inom de närmaste åren kommer att företas en större reform på området 
som troligen kommer innebära att en tillräknelighetslära i någon form 
kommer att införas på ansvarsnivån.  
 
Ett eventuellt tillräknelighetskrav, såsom föreslagits, skulle medföra att en 
uppsåtsprövning inte företas i fall med otillräkneliga lagöverträdare. 
Bedömningen av gärningsmannens tillräknelighet ska, enligt studerade 
beredningsförslag, göras innan en uppsåtsprövning. Därmed sorteras de 
otillräkneliga ut redan innan ansvarsprövningen sker.   
 
Straffansvarsutredningen förslog att prövningen om frågan om 
tillräknelighet lämpligen bör ske före prövningen av det subjektiva 
rekvisitet, det vill säga uppsåtsprövningen. Som främsta skäl till detta 
angavs att domstolarna därmed inte behöver göra en prövning av det 
subjektiva rekvisitet i de fall där gärningsmannens verklighetsuppfattning 



 57 

vid gärningstillfället har varit för starkt förändrad eller präglad av sådana 
verklighetsfrämmande motiv att straffrättsligt ansvar inte bör ådömas. Även 
Psykansvarskommittén uttalade att prövningen av tillräknelighetsrekvisitet 
bör göras före uppsåtsprövningen, något som enligt kommittén kommer att 
minska svårigheterna med prövningen av gärningsmannens uppsåt. Av 
promemorian till påföljdsreformen från år 2008 framgår att även de 
instämmer med föregående utredningar. Ett möjligt sätt att förenkla 
uppsåtsprövningen i fråga om psykiskt störda lagöverträdare, menar 
promemorian, är att införa ett tillräknelighetsrekvisit. Om gärningsmannen 
bedöms som otillräknelig ska han vara fri från ansvar och någon 
uppsåtsprövning i egentlig mening behöver då inte göras. Att 
uppsåtsprövningen skulle ske innan tillräknelighetsbedömningen förefaller 
bygga på en felaktig uppfattning om vad uppsåt och tillräknelighet faktiskt 
är. Psykansvarskommittén påpekade vikten av att göra en tydlig 
avgränsning mellan de olika begreppen.  
 
Frågan om tillräknelighet tar sikte på gärningsmannens förmåga att skilja 
mellan rätt och fel och om han haft förmåga till insikt till eller kunnat 
kontrollera hela den situation som han befinner sig i, de så kallade 
realitetsvärderingsrekvisitet och kontrollrekvisitet. Som exempel kan 
nämnas en gärningsman som tror att han deltar i ett krig, varvid han dödar 
en annan människa. Gärningsmannen har i detta fall, i lagens mening, 
uppsåt att döda, men hans verklighetsföreställning torde göra att han 
bedöms som otillräknelig. Prövningen av gärningsmannens förmåga till 
insikt till och förmåga till kontroll av sin situation skiljer sig avsevärt från 
den som görs vid uppsåtsprövningen, och därför är det av vikt att frågan om 
gärningsmannens tillräknelighet är helt självständig i relation till frågan om 
uppsåt.  
 
Det förefaller därmed naturligt att domstolen först tar ställning till frågan 
om gärningsmannens tillräknelighet, om han har haft förmåga att inse 
innebörden av hela situationen, innan det är meningsfullt att pröva uppsåtet i 
förhållande till de specifika gärningsrekvisiten. Om gärningsmannen befinns 
otillräknelig utgör gärningen inget brott och gärningsmannen ska frikännas. 
Därför saknas det anledning att pröva uppsåtet i det läget, om inget brott har 
begåtts behöver inte heller brottsförutsättningen uppsåt föreligga för 
straffbarhet. Gärningsmannens eventuella uppsåt bör under alla förhållanden 
sakna betydelse i den situationen. Har gärningsmannen inte varit tillräknelig 
ska han heller inte klandras för gärningen och frågan om uppsåt blir då inte 
av intresse. Däremot, om gärningsmannen uppfyller kravet om 
tillräknelighet, ska rätten pröva uppsåtsfrågan på sedvanligt vis, med 
utgångspunkt i gärningsmannens subjektiva föreställning om gärningen och 
om de omständigheter som omger den.  

7.1 Reflekterande kommentarer 
Som min framställning visat är det onekligen problematiskt att göra en 
rättssäker uppsåtsprövning i fall med allvarlig psykiskt störda 
lagöverträdare. Detta är ett problem som inte övervägdes när 
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tillräknelighetsrekvisitet avskaffades i samband med brottsbalkens införande 
i mitten av 1960-talet. Problemet uppmärksammades dock ganska snart av 
både domstolar och doktrin, vilket har lett till ett antal lagändringar på 
området. Den stora reformen, att återinföra kravet på tillräknelighet för 
straffansvar, har dock låtit väntat på sig trots ett omfattande 
beredningsarbete under två decennier.  
 
Det är emellertid oroväckande att domstolarna, i avsaknad av ett 
tillräknelighetsrekvisit, tillämpat uppsåtsrekvisitet på ett sätt som kan ses 
som allt annat än rättssäkert. Självklart är det oerhört problematiskt för 
domstolarna att göra ingående uppsåtsprövningar i fall där gärningsmannen, 
som haft en världsuppfattning som totalt saknat förankring i verkligheten, 
begått ett grovt våldsbrott. Att frikänna honom, eftersom han inte uppfyller 
uppsåtsrekvisitet, kan leda till att han återfaller i liknande brottslighet. Det 
har i dessa fall ankommit på domstolarna att göra en avvägning mellan å ena 
sidan straffrättsliga principer som skuldprincipen och rättsäkerheten och å 
andra sidan samhällsskyddet. Domstolarna verkar resonera i termer av 
”ändamålet helgar medlen”, och detta kan i längden leda till att 
uppsåtsbegreppet väsentligt urholkas.  
 
Visserligen kan anföras att det i det stora hela rör sig om ytterst få fall, 
kanske en handfull fall per år, där prövningen av uppsåtet utfaller så att 
uppsåt inte kan anses föreligga. Däremot måste starkt framhållas att de 
straffrättsliga principer vårt rättssystem bygger på alltid måste beaktas, även 
om följden blir att en gärningsman frikänns. Vid rimligt tvivel om 
gärningsmannens uppsåt, ska principen ”hellre fria än fälla” råda, även om 
gärningsmannens sinnevärld helt har saknat verklighetsförankring vid 
gärningstillfället.  
 
I väntan på en reform ligger ansvaret för upprätthållandet av de 
straffrättsliga principerna på domstolarna. Jag tror dock att problemet med 
uppsåtsprövning i fall med allvarligt psykiskt störda lagöverträdare i allt 
väsentligt blivit uppenbart för domstolarna, inte minst i ljuset av 
Rödebymålet. Vi kan bara hoppas på att de i fortsättningen prövar uppsåtet 
minst lika ingående i fall med allvarligt psykiskt störda lagöverträdare som i 
andra fall och att gärningsmannens subjektiva föreställning om gärningen 
och om omständigheterna, trots verklighetsfrämmande inslag, är 
utgångspunkten för denna prövning. Något annat borde vara otänkbart och 
rent ut sagt rättsvidrigt.  
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Bilaga A – Utdrag från SOSFS 
1996:14.  

Rättsmedicinalverkets föreskrifter och 
allmänna råd om rättspsykiatrisk 
undersökning 
 
7.1 Begreppet allvarlig psykisk störning 
Begreppet allvarlig psykisk störning har samma innebörd vid tillämpningen 
av LRV som vid LPT. Undersökningsläkaren måste dock vara uppmärksam 
på att förutsättningarna för tvångsvård skiljer sig åt i de två lagarna, vilket 
har betydelse vid ställningstagande till om rättspsykiatrisk vård bör föreslås. 
För vård enligt LPT måste vårdbehovet vara oundgängligt och patienten 
motsätta sig vård, vilket vanligen innebär att patienten är utan 
sjukdomsinsikt och i ett akut psykotiskt tillstånd med mycket låg allmän 
funktionsnivå. För vård enligt LRV efter domstolsbeslut krävs visserligen 
också en allvarlig psykisk störning men vårdbehovet behöver inte vara 
oundgängligt och inga krav finns på att den undersökte skall motsätta sig 
vård. 
 
I Allmänna råd från Socialstyrelsen 1991:10 LRV - Tillämpning av lagen 
om rättspsykiatrisk vård behandlas begreppet allvarlig psykisk störning 
ingående. Motsvarande sägs i Allmänna råd från Socialstyrelsen 1991:9 
LPT - Tillämpning av lagen om psykiatrisk tvångsvård. (De bägge råden är 
utgivna i den särskilda skriftserien Allmänna råd från Socialstyrelsen.) 
I bilaga 1 har aktuell text ur de allmänna råden återgivits. 
 
Bilaga 1 till SOSFS 1996:14. 
 
Avgränsning av begreppet allvarlig psykisk störning 
Utdrag ur Allmänna råd från Socialstyrelsen (1991:10) Tillämpning av 
LRV(s. 15f): 
"Som allvarlig psykisk störning skall räknas tillstånd av psykotisk 
svårighetsgrad, oavsett etiologi, dvs tillstånd med störd 
verklighetsuppfattning och med något av symtomen 
 
– förvirring 
– tankestörningar 
– hallucinationer 
– vanföreställningar. 
Exempel på psykotiska tillstånd är 
 
– reaktiva psykoser: 
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vid extrem psykosocial belastning, och till följd av ännu inte klarlagda 
orsakssamband, i vilka sannolikt både psykosociala och biologiska faktorer 
spelar roll, kan den psykiska funktionsnivån bli så påverkad att ett 
psykotiskt tillstånd uppstår. 
– svårare tillstånd vid alkoholism såsom delirium tremens och 
alkoholpsykos 
– narkotikapsykoser 
– abstinens med psykotiska symtom 
– missbruk i kombination med psykos 
– organiska psykoser. Sådana psykotiska tillstånd kan t ex uppstå till följd 
av hjärnskador (demens, tumör, trauma etc). 
 
Som allvarlig psykisk störning skall också räknas 
 
– depressioner utan psykotiska symtom men med självmordsrisk 
– svårare personlighetsstörningar med impulsgenombrott av psykotisk 
karaktär eller andra psykotiska episoder eller med starkt tvångsmässigt 
beteende, exempelvis kleptomani, pyromani och vissa sexuella perversioner. 
 
Demens är inte heller skäl till tvångsvård om tillståndet inte uppvisar något 
av ovanstående psykotiska symtom. Desorientering kan förklaras av 
minnesstörning och behöver inte bero på förvirring. 
 
Den allvarliga psykiska störningen måste föreligga vid 
undersökningstillfället, och det räcker inte att man befarar att patienten 
senare kan komma att utveckla en sådan störning om han inte tvångsintas. 
 
Om en psykisk störning är allvarlig eller inte bedöms utifrån både 
störningens art och grad. Med art avses sjukdomstypen och grad syftar på 
den psykosociala funktionsnivån och på hur svåra symtomen är. Vissa 
psykiska störningar, t ex schizofreni, får alltid anses som allvarliga till sin 
art men behöver inte vara allvarliga till sin grad. Schizofreni med enbart 
negativa symtom kan dock ha en så allvarlig funktionsnedsättning att den 
får anses utgöra en allvarlig psykisk störning. 
 
Depressioner å andra sidan är ofta lindriga till sin art, men kan vara av sådan 
svårighetsgrad, t ex på grund av självmordsrisk, att de kan hänföras till 
allvarlig psykisk störning. Självmordsrisken som sådan är inte tillräcklig 
grund för tvångsvård." 
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