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Summary 
This thesis aims at investigating how and when the provision in the Swedish 
penal code regarding mental illness as a mitigating circumstance is 
applicable. The thesis is centered on a case study comprising 24 rulings 
from the time period 2007 - 2011. 
 
Sections 3 and 4 of this thesis concern the history of the judicial treatment of 
the criminally insane as well as describing the basic legal principles and 
criminal-political considerations which stand as the foundation of the 
provisions in the penal code regarding the mentally ill. Section 5 gives an 
outline of the law in its present state. Section six is comprised of summaries 
of the cases used in the study as well as commentaries regarding the courts’ 
rulings. In sections 7-8 the results from the case study are presented, 
analyzed and conclusions are given. These sections also include a discussion 
on the problems and difficulties which became apparent after the reform of 
2010.  
 
Provisions regarding mental illness as a mitigating circumstance have been 
present in the Swedish penal code since its inception in the Swedish legal 
system. However, similar provisions have been present in Swedish law for 
hundreds of years. During the last couple of decades this provision has 
rarely been applied by the courts. The reason for this could be that the 
provision contained qualifying elements, meaning that the suspect’s mental 
condition could be considered as a mitigating circumstance only when this 
condition was proven to have had a considerable impact on the suspects 
actions at the time of the criminal act. The rarity with which the provision 
has been applied has lead to a lack of guidelines regarding how and when it 
is applicable. As a consequence of a reform in 2010, the aforementioned 
qualifying elements in were abolished, leading to an extension in the 
provisions scope of application. Considering the lack of guidelines in court 
practice, this could probably lead to problems with lack of coherence in 
regard to interpretation and application between the courts. 
 
This conclusion is to some degree supported by the case study. However, 
the same study has also shown that certain patterns can be found in the 
courts’ rulings –for example that the courts tend to be somewhat 
conservative with reducing sentences when the suspect’s mental condition 
has been difficult to define in medical terms. 
 
Based upon this case study and the resulting conlusions, a number of 
recommendations are sketched out in section 7. These are primarily 
recommendations regarding the sizes of reductions of sentences when 
mental illnesses are to be considered as a mitigating circumstance. 
Hopefully, these recommendations can serve as guidelines as to how and 
when the provision is applicable, at least until such time that the swedish 
supreme court decide to rule in the question. 
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Sammanfattning 
Denna uppsats syftar till att utreda hur  och när bestämmelsen om psykisk 
störning som förmildrande omständighet – 29 kap. 3 § 1 st. 2  p. BrB – 
tillämpas. Uppsatsen utgår huvudsakligen ifrån en rättsfallsundersökning 
omfattande 24 avgöranden från tidsperioden 2007-2011. 
 
För att ge en heltäckande bild av bestämmelsen redogörs i avsnitt tre till fem 
för hur psykiskt störda har behandlats av rättsväsendet genom tiderna, vilka 
principer och rättspolitiska hänsyn som ligger till grund för denna 
särbehandling, respektive hur rättsläget ser ut idag. Avsnitt sex upptas av 
utförliga referat med kommentarer av de undersökta rättsfallen. I avsnitt sju 
och åtta sammanställs resultatet från denna undersökning och en diskussion 
förs angående de problem som har uppkommit med denna bestämmelse. 
 
Bestämmelser om psykisk störning som förmildrande omständighet har 
funnits medtagna i brottsbalken sedan dess tillkomst men, psykiskt störda 
har intagit en särställning i det svenska straffrättssystemet under en avsevärt 
längre tid tillbaka. Den aktuella bestämmelsen har under de senaste åren 
sällan tillämpats av domstolarna. Anledningen till detta torde vara att 
bestämmelsen tidigare innehöll kvalificerande rekvisit, vilka innebar att den 
tilltalades tillstånd endast kunde beaktas i mildrande riktning om detta starkt 
hade inverkat på dennes handlande vid gärningstillfället. Sällsyntheten med 
vilken bestämmelsen åberopades av domstolarna kan sägas ha lett till att det 
inte utvecklats några klara riktlinjer i praxis för hur den bör tillämpas. En 
reform som trädde i kraft den 1 juli 2010 medförde att de kvalificerande 
rekvisiten i 29 kap. 3 § slopades. Detta innebär att bestämmelsens 
tillämpningsområde har utvidgats markant. Med hänsyn till bristen på 
tydliga riktlinjer i praxis kan detta komma att innebära bristande koherens i 
domstolarnas tillämpning - och som en konsekvens därav – bristande 
rättssäkerhet. 
 
Denna slutsats stöds till viss del av den i uppsatsen gjorda 
rättsfallsundersökningen.  Dock har det gått att skönja vissa mönster 
gemensamma för de flesta avgörandena, exempelvis att domstolarna har 
varit relativt konservativa med att reducera straff när den tilltalades tillstånd 
har varit av svårdefinierad karaktär eller av icke-allvarlig art.  
 
Med grund i rättsfallsundersökningen och slutsatserna som kan dras av 
denna utfärdas i avsnitt 7 ett antal riktlinjer angående hur paragrafen bör 
tillämpas. Dessa riktlinjer berör huvudsakligen frågan om vilken storlek en 
eventuell straffreduktion bör ha i olika fall där psykisk störning kan vara 
aktuell att beakta som förmildrande omständighet. Förhoppningen är att 
dessa riktlinjer kan ge en viss vägledning i hur paragrafen kan tillämpas till 
dess att Högsta domstolen behandlar frågan på ett utförligt sätt. 
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Förord 
Så var utbildningen avslutad. 
 
Jag vill tacka alla mina vänner för deras stöd och hjälp. 
 
Ett särskilt tack till Frida, för ditt tålamod som jag aldrig kommer förstå mig 
på. 
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Förkortningar 
ADHD  Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder 
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Hovr  Hovrätt/en 
 
Jfr  Jämför 
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Prop.  Proposition 
 
SOU  Statens Offentliga Utredningar 
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TR  Tingsrätt/en  
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1 Inledning  
Frågan om hur psykiskt sjuka lagöverträdare ska behandlas av rättsväsendet 
synes vara ständigt föremål för debatt. Enbart de senaste tio åren har det gett 
upphov till en ansenlig mängd utredningar och lagförslag.1 Frågan kan ses 
ur många aspekter – om hur samhället bäst bör behandla psykiskt sjuka, hur 
medborgarna ska skyddas från farliga kriminella element eller, när en 
psykiskt sjuk begår brott, hur samhället lämpligen bör reagera för att 
tillgodose att viktiga rättsliga principer upprätthålls. 
 
Denna uppsats fokuserar på en ofta undanskymd aspekt av frågan om de 
psykiskt sjuka lagöverträdarna – påföljds- och straffvärdebedömningen 
avseende de som lider av psykisk störning som inte är så allvarlig eller 
varaktig att den medför att den tilltalade bör dömas till rättspsykiatrisk vård. 
Att det tidigare rådde ett fängelseförbud för de situationer då förbrytaren var 
allvarligt psykiskt störd torde vara allmänt känt. Det är om detta 
fängelseförbud och eventuell frihet från påföljd som debatten ofta cirkulerar 
– alltså hur vi ska ta hand om de allra sjukaste. Sällan behandlas frågan om 
straffreduktion för de gärningspersoner med psykiska störningar som inte är 
allvarlig nog till art eller grad för att motivera psykiatrisk vård. Detta trots 
att det är en situation som domstolarna ofta ställs inför. 
 
Enligt undersökningar uppskattas en stor del av fängelsepopulationen lida 
av psykiska störningar.2 Enligt de svenska straffrättsliga reglerna ska denna 
grupp principiellt särbehandlas i straffrättsligt hänseende. Enligt 29 kap. 3 § 
1 st. 2 p. BrB ska domstolarna beakta psykisk störning som en förmildrande 
omständighet vid straffvärdebedömningen, förutsatt att det vid 
gärningstillfället förelåg ett kausalsamband mellan den psykiska störningen 
och gärningspersonens handlande. Detta torde tala för att det är en fråga 
som domstolarna ofta har att ta ställning till. 
 
Nyligen gjordes dessutom en relativt omfattande reform med syftet att ändra 
påföljdspraxis, särskilt vad avsåg våldsbrott. Lagändringen, vilken trädde i 
kraft 2010 medförde också en utvidgning av tillämpningsområdet för de 
bestämmelser som avser försvårande och förmildrande omständigheter, det 
vill säga 29 kap. 3§ BrB. Med hänsyn till frågans relativt undanskymda roll, 
trots dess vikt, synes det högst relevant att göra en undersökning av hur 29 
kap. 3 § 1 st. 2 p. BrB tillämpas av rättsväsendet och hur den bör tillämpas 
för att tillgodose bland annat kravet på rättssäkerhet. 

                                                 
1 Se t.ex. SOU 2002:3 eller Socialstyrelsens rapport 2000:2 – psykiskt störda lagöverträdare 
2 Jfr t.ex den i fotnot 1 nämnda rapporten från socialstyrelsen 
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2 Syfte, metod och 
frågeställningar 

I denna uppsats behandlas frågan om psykisk störning som en förmildrande 
omständighet. Syftet är att ge en helhetsbild över hur bestämmelsen om 
straffreduktion för psykiskt sjuka tillämpas. Den övergripande 
frågeställningen är dock hur bestämmelserna rörande straffreduktion på 
grund av psykisk störning tillämpas i praktiken. Utgångspunkten för 
besvarandet av denna fråga är en undersökning av ett antal rättsfall från 
tings- och hovrätterna. Frågeställningar som har legat till grund för denna 
undersökning har varit om det går att finna något mönster i de undersökta 
fallen och om rättsläget är klart eller ej. 
 
För att besvara dessa frågor har ett antal omständigheter i de undersökta 
rättsfallen beaktats. Dessa inkluderar vilken psykisk störning den tilltalade 
befanns lida av, om förekomsten av denna beaktades som en förmildrande 
omständighet, vilket objektivt straffvärde3 domstolarna ansåg att gärning-
en/arna hade, samt vilken påföljd som faktiskt utdömdes. Eftersom domarna 
sällan innehåller samtliga aspekter av straffvärde- och påföljdsbedömningen 
görs även jämförelser mellan fall i vilka omständigheterna till det yttre 
liknar varandra. Ett syfte med dessa jämförelser har varit att försöka hitta 
rimliga ramar för straffreduktionernas storlekar och de omständigheter som 
kan bestämma dessa.  
 
En av de viktigaste punkterna som har tagits i beaktande är huruvida fallen 
är hänförliga till tiden innan eller efter den lagändring som utökade 29 kap. 
3 § BrB:s tillämpningsområde. En stor del av avsnitt 7 ägnas åt en 
jämförelse mellan domstolarnas tillämpning av bestämmelsen innan 
respektive efter reformen. Syftet med detta är att ge en bild över hur 
rättsläget har förändrats och hur det kan förväntas att bestämmelsen 
tillämpas framöver.  
 
Rättsfallen är i huvudsak begränsade till mål som rör brott mot person, 
framförallt våldsbrott. Anledningen till detta är tvåfaldig: Dels möjliggör det 
en tydligare och mer rättvisande jämförelse mellan fallen, såväl till 
omständigheter som till påföljdsbedömning; dels torde psykisk störning vara 
som vanligast förekommande vid denna typ av brottslighet.   
 
Undersökningen omfattar huvudsakligen hur domstolarna har tillämpat 29 
kap. 3 § 1 st. 2 p. BrB. I de fall som andra förmildrande omständigheter än 
psykisk störning har beaktats av domstolarna behandlas de endast i den 
utsträckning som de har ett samband med, eller kan vara relevanta för den 
straffrättsliga bedömningen av olika psykiska sjukdomar. Frågor om 

                                                 
3 Genom hela uppsatsen används uttrycket objektivt straffvärde med innebörden: 
Straffvärde innan försvårande och förmildrande omständigheter tagits i beaktande. 
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rättspsykiatrisk vård och fängelseförbud på grund av allvarlig psykisk 
sjukdom utelämnas i huvudsak ur framställningen. 
 
De rättskällor som har använts består, som nämndes ovan,  framförallt av 
rättsfall från tings- och hovrätterna. I uppsatsen redovisas inte, på ett 
utförligt sätt, några fall från Högsta domstolen. Detta beror delvis på att 
antalet rättsfall från Högsta domstolen som tar upp frågan om 
straffreduktion på grund av psykisk störning är väldigt få, delvis beror det 
på att undersökningen utgår ifrån hur bestämmelsen normalt tillämpas i 
praktiken - det vill säga, hur den normalt tillämpas av underrätterna. Utöver 
rättsfallen har relevanta förarbeten, offentliga rapporter, artiklar och doktrin 
använts. Företrädesvis ”Studier rörande påföljdspraxis” av Borgeke, m. fl. 
samt en rapport från åklagarmyndigheten om domstolarnas påföljdspraxis, 
vilka har använts i huvudsak som referensmaterial avseende 
genomsnittsstraff och frekvensen med vilken förmildrande omständigheter 
har åberopats av domstolarna. 

2.1 Disposition 
I avsnitt 3 redovisas den historiska utvecklingen av regler avseende psykiskt 
sjuka lagöverträdare – från förantiken till brottsbalkens regler. Syftet är att 
ge en överblick över de tankegångar som har styrt reglernas utformning och 
vilken inverkan dessa har haft på dagens rättsläge. 
 
Avsnitt 4 består av en genomgång av de teorier och principer som ligger till 
grund för straffrättens påföljdslära och skuldbegreppet. Fokus i detta avsnitt 
ligger på de principer som har direkt relevans för bedömningen av 
klandervärdheten och skuld för de som lider av psykisk störning. 
 
I avsnitt 5 redogörs för det gällande rättsläget - särskilt motiven bakom den 
reform av bestämmelserna om försvårande och förmildrande omständigheter 
som gjordes 2010. I detta avsnitt redogörs även för några specifika psykiska 
störningar som är vanligt förekommande bland brottslingar eller som för 
rättsväsendet torde vara särskilt svårbedömda avseende deras inverkan på 
gärningars straffvärde. 
 
I avsnitt 6 redovisas de rättsfall som har legat till grund för undersökningen. 
I samband med varje rättsfall kommenteras påföljdsbedömningen och hur 
det utdömda straffet och den psykiska störningen beaktad som en  
förmildrande omständighet förhåller sig till det, i förekommande fall, 
objektiva straffvärdet. 
 
I avsnitt 7 analyseras dessa rättsfall och vilka mönster som går att finna i 
domstolarnas straffvärde- och påföljdsbedömningar. Utifrån detta 
presenteras slutsatser och rekommendationer avseende när och i vilken 
utsträckning psykisk störning bör betraktas som en förmildrande 
omständighet.  
 



8 
 

I avsnitt 8 förs en avslutande och sammanfattande diskussion. Denna är 
huvudsakligen centrerad runt de tillämpningsproblem som har uppenbarat 
sig sedan reformen och om det finns några eventuella lösningar på dessa. 
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3 Historisk bakgrund 
”Om du klart ser att Aelius Priscus befann sig i ett tillstånd av ihållande 
vanvett varigenom han fullständigt berövats sitt förstånd och om det inte 
finnes någon anledning att tro att han dödade sin mor under simulerad 
sinnessjukdom så kan du efterskänka straffet eftersom han är straffad nog 
genom sin sjukdom.”4 
 
Psykiskt sjuka lagöverträdare har intagit en rättslig särställning sedan tiden 
för de första samhällena. Redan vid tiden för den romerska rätten hade det 
utvecklats regler för behandlingen av sinnessjuka lagöverträdare som synes 
relativt moderna även i dagens samhälle. De principer och idéer som 
utvecklades för tusentals år sedan har haft ett avgörande inflytande på rätten 
som den ser ut idag. I detta avsnitt redogörs för frågan om hur psykiskt 
sjuka förbrytare har behandlats av rättssystemen genom tiderna. Syftet är att 
läsaren ska få en uppfattning om varför regelverket ser ut som det gör idag. 

3.1 Förantiken och antiken 
Redan i det tidiga judiska samhället behandlades psykiskt sjuka 
lagöverträdare annorlunda än övriga förbrytare. Sinnesjukdomarna 
uppfattades som ett straff från gud för människans syndfullhet och ovilja att 
acceptera sin plats i skapelsen. Eftersom sjukdomen ansågs som ett straff i 
sig, bestraffades de sinnesjuka lagöverträdarna i regel inte. När de psykiskt 
sjuka utförde brottsliga handlingar jämfördes detta i princip med 
olyckshändelser. I den mosaiska lagen ansågs dessa brott, såväl 
olyckshändelser som de begångna av sinnessjuka, ha begåtts ”utan vett och 
vilja”.5 Förbrytaren hölls därför inte ansvarig för sina handlingar. Istället för 
bestraffning vidtogs åtgärder för att oskadliggöra den sinnessjuke om han 
ansågs vara farlig för sig själv eller för andra.6 
 
I antikens Grekland kom det att bli filosofen Aristoteles syn på 
sinnesjukdom, i kombination med den hippokratiska medicinen, som hade 
det största inflytandet på hur de psykiskt sjuka kom att behandlas av 
rättsordningen.7 Utgångspunkten för Aristoteles etik var att den fria viljan 
skulle ligga till grund för människors moraliska ansvar, eller annorlunda 
uttryckt, juridiska klandervärdhet. Detta innebar att endast en människa som 
var medveten om sina handlingar, såväl handlingens karaktär som dess 
konsekvenser, skulle kunna hållas straffrättsligt ansvarig för dem. Uttryckt i 
mer aktuella termer krävdes i princip att förbrytaren var tillräknelig för att 
denne skulle kunna hållas ansvarig för den brottsliga handlingen.8 Denna 

                                                 
4 Qvarsell s.17 – Marcus Aurelius instruktioner till en provinsguvernör 
5 Femte mosebok 4: 41-42. I den senaste översättningen av bibeln används istället uttrycket 
”oavsiktligt”. 
6 SOU 1996:185 del II s.260 
7 Qvarsell s.15 
8 Herrlin s.2 
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medvetenhet, eller tillräknelighet, förutsatte enligt Aristoteles förnuft och fri 
vilja. De som handlade utan fri vilja och således utan något ont uppsåt, 
skulle alltså inte straffas för sina brottsliga gärningar. De förnuftslösa, vilket 
var vad han kallade dem utan fri vilja, inbegrep till exempel djur och barn, 
men även vuxna människor som aldrig hade haft eller som av något skäl 
förlorat förnuftet inkluderades. Ett undantag från ansvarsfrihet skulle dock 
göras för de som förlorat förnuftet på grund av självförvållad berusning.9 
 
De etiska idéer som Aristoteles utvecklade omkring 350 f.kr. blev några av 
de viktigaste rättsliga principerna i staterna omkring medelhavet och spreds 
så småningom även till den romerska rätten, inom vilken uppsåtsbegreppet 
mens rea (onda sinnet) var centralt för den straffrättsliga ansvarsläran. 
Genom den romerska rättens inflytande kom dessa begrepp och idéer att 
spela en stor roll för rättsutvecklingen i Europa fram till idag.10  

3.1.1 Om psykiskt sjuka i den romerska 
rättsordningen 

Romarna utvecklade sinnessjukbegreppet ytterligare och det kom att skiljas 
mellan fyra olika typer av sinnessjukdom. Furiosus, vilket betyder rasande 
eller ursinnig, användes för att beskriva dem som var helt förnuftslösa. 
Demens, eller menta captus, avsåg de som var att se som sinnessjuka men 
som ändå hade viss kapacitet för förnuft -  i princip de som var partiellt 
sinnessjuka. Den sista kategorin sinnessjukdom kallades fatuus och inbegrep 
dem som hade en utvecklingsstörning eller något därtill motsvarande 
tillstånd.11 Den som klassificerades som fullständigt sinnessjuk, alltså den 
helt förnuftslöse, ansågs inte vara kapabel att utföra några rättshandlingar. 
Den som i detta tillstånd begick ett brott skulle vara fri från straffrättsliga 
sanktioner. I likhet med många äldre rättssystem berodde detta bland annat 
på att sjukdomen i sig ansågs som ett tillräckligt straff. Vidare anknöt den 
romerska rätten till den Aristoteliska etiken i det att den sinnessjuke inte 
rätteligen ansågs kunna straffas då dennes handlingar inte betraktades som 
styrda av en fri vilja.12 
 
Det finns dokument som talar för att det redan i romarriket förekom 
noggranna utredningar av den anklagades psykiska tillstånd, särskilt som det 
var vid brottstillfället.13 En teori om varför detta ansågs särskilt viktigt är att 
den romerska rätten lade stor vikt vid viljan och avsikten bakom brottsliga 
handlingar. De som begått brott utan ond vilja eller avsikt skulle inte 
straffas. Detta var inte enbart en fråga om ansvar sådant som Aristoteles 
uttryckte det, utan även en föreställning om att den sinnessjuke redan hade 
straffats av gudarna genom sin sjukdom och att denna således skulle vara 

                                                 
9 Qvarsell, utan vett och vilja s.15 
10 Levander – God vilja räckte inte, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab nr. 1 2011 
s.59. se vidare avsnitt 3.1.1 
11 Qvarsell s.16 
12 SOU 1996:185 del II s.261 
13 Se citat av Marcus Aurelius inledning till avsnitt 3 och den därtill knutna fotnot 4. 
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straff nog.14 Den romerska synen på sinnessjukdom kan alltså sägas vara 
influerad av, förutom den grekiska filosofin, även tidiga religiösa tankar, 
återspeglade i exempelvis den forntida judiska uppfattningen att 
sinnessjukdom var ett straff från gud.15 
 
De principer som utvecklades inom den romerska rätten kom att ha ett 
enormt inflytande över den senare rättsutvecklingen i Europa. Många 
aspekter är lätt igenkännbara i den nutida synen på psykiskt sjuka 
lagöverträdare. Regler som idag kan te sig självklara, till exempel om 
straffreduktion, straffrihet och tanken att de psykiskt sjuka lagöverträdarna 
ska vårdas snarare än bestraffas kan till stor del tillskrivas arvet från den 
romerska rätten.16 

3.2 Utvecklingen i Europa från medeltiden 
och framåt 

De sinnessjukas straffrättsliga ställning förändrades relativt lite under 
medeltiden jämfört med senantiken. Den romerska rättens inflytande var 
under tidsperioden enormt och i rättssystemen togs fortsatt hänsyn till 
brottslingens psykiska tillstånd vid gärningstillfället. Dock hade den stränga 
gammelgermanska rätten, vilken förespråkade kroppsbestraffningar och 
tortyr, också ett stort inflytande på straffreglerna i många av tidsperiodens 
europeiska länder. Medeltidens rättssystem synes dessutom ha haft en 
väldigt snäv definition av sinnessjukdom. Detta bör ha lett till att endast de 
med de mest uppenbara symptomen ansågs kvalificerade för strafflindring.17 
Det torde också ha varit betydligt vanligare med hårda bestraffningar av de 
som faktiskt ansågs psykiskt sjuka, framförallt i form av 
kroppsbestraffningar, än vad det var under antiken. Detta bör till stor del ha 
berott på kristna, gammeltestamentliga idéer om tuktens renande kraft och 
tanken att sinnessjuka var besatta av onda andar som den sjuke skulle renas 
ifrån.18 Undantagsvis verkar det även ha förekommit att sinnessjuka dömdes 
till döden under häx- och kätteriprocesserna.19 Som regel dömdes dock de 
sinnessjuka till mildare straff än andra. 20 

3.2.1 Utvecklingen i kontinentaleuropa och i 
England 

Synen på de psykiskt sjuka började förändras drastiskt under renässansen. 
Redan under 1500-talet hävdade vissa läkare att psykisk sjukdom var  ett 
medicinskt tillstånd och att de sinnessjuka borde behandlas som sjuka, 
istället för att betraktas som syndare straffade av gud. Qvarsell menar att 

                                                 
14 Qvarsell s.17 
15 Qvarsell s.18 
16 Qvarsell s.18 
17 Herrlin s.20 
18 Lidberg, Freese s.17 
19 Herrlin s.20 
20 Lidberg, Freese s.17 
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detta synsätt troligen hade sin upprinnelse i renässansens humanistiska 
ideal.21 
 
De tidiga försöken att orientera sig bort från gamla religiösa föreställningar 
och mot ett vetenskapligare sätt att se på människan och de psykiskt sjuka 
fick stort inflytande på den senare utvecklingen av rättspsykiatrin och 
kriminologin i Kontinentaleuropa.22 Domstolarna i de kontinentaleuropeiska 
rättsordningarna tog i pincip upp frågan om den tilltalades psykiska 
beskaffenhet ex officio och prövade den i enlighet med de för tiden rådande 
vetenskapliga och, i progressivt mindre mån, religiösa uppfattningarna.23 
 
I England gick utvecklingen åt ett något annorlunda håll. Frågan om psykisk 
störning som ansvarsfrihetsgrund eller som förmildrande omständighet 
åberopades av den tilltalade själv och bedömdes framförallt utifrån dennes 
förmåga att skilja mellan rätt och fel.24 Bedömningen i England utgick alltså 
från en undersökning om den tilltalades moraliska förmåga, snarare än en 
vetenskaplig metod grundad i idén att den tilltalade led av en sjukdom.25 
Anledningen torde vara att inflytandet av den romerska rätten och dess 
centrala ansvarsbegrepp ”mens rea”, alltså onda sinnet hade en mer 
etablerad roll i den engelska rätten. Begreppet används ännu i de engelska 
och amerikanska rättsordningarna.26  

3.2.2 Psykiatrins genombrott 
Under 1800-talets första hälft fick psykiatrin som vetenskap sitt stora 
genombrott. Psykiatrikerna under denna period klassificerade och skiljde på 
olika psykiska sjukdomar i en omfattning aldrig tidigare skådad. Förvisso 
hade detta gjorts innan, men det var först nu som idén om att det fanns 
psykiska sjukdomar som påverkade annat än förnuftet fick sitt stora 
genombrott. Som en konsekvens skedde stora förändringar i hur psykiskt 
sjuka lagöverträdare kom att behandlas av rättssystemet. 27 
 
För denna uppsats vidkommande är särskilt idén om partiella 
sinnessjukdomar intressant. Den franske sinnessjukhusläkaren Philippe 
Pinel introducerade tanken om att sinnessjukdomarna kunde drabba andra 
fakulteter än förnuftet. Detta orsakade stor debatt kring vilka 
sinnessjukdomar som skulle leda till straffrihet. Det var dock först i 
samband med att dennes lärjunge Esquirol introducerade begrepp 
monomani28 som tidens lagstiftare började reagera. Från att rättsordningarna 
tidigare hade sett sinnessjukdomarna i svartvitt och som ett absolut tillstånd, 
började nu en mångfald av beteenden förklaras i termer av partiell 
                                                 
21 Qvarsell s.23 
22 SOU 1996:185 del II s.265 
23 Qvarsell s.18-19 
24 SOU 1996:185 del II s.265 
25 Qvarsell s.20 
26 Lidberg, Wiklund s.16 
27 Qvarsell s.29 
28 Monomani definierades som en psykisk sjukdom som enbart drabbade en viss del av 
själslivet, Se Qvarsell s.30 
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sinnessjukdom. Detta ledde till att ett flertal länder införde särskilda 
bestämmelser om förminskad tillförlitlighet, varmed den tilltalades 
ansvarighet skulle graderas så att den stod i proportion till 
sinnessjukdomens omfattning.29 Under denna tidsperiod togs alltså i princip 
de första moderna stegen mot de regler om straffreduktion för psykiskt sjuka 
som råder idag. 

3.3 Rättsutvecklingen i Sverige 
Särskilda bestämmelser om psykiskt sjuka lagöverträdare var medtagna 
redan i de gamla landskapslagarna. I till exempel västgötalagen stadgades 
att den psykiskt sjukes ätt inför tinget skulle kungöra om de hade en släkting 
som var avvita30. Släkten hade sedan en skyldighet att hålla den sinnessjuke 
i fängsel. I Magnus Erikssons landslag föreskrevs att om den avvita kom 
loss och begick brott skulle släkten böta för straffet. Brottet var då att anse 
som ”vådaverk”. Hade lysning inte skett var brottet istället att se som 
”vilseverk”, vilket bestraffades hårdare än vådaverk.31 Böterna var dock, 
oavsett vilken av dessa nyssnämnda former handlingen föll under, dock 
betydligt lägre än de bötesbelopp som gällde för den som begått brott med 
”vett och vilja”. Principiellt hade den sinnessjuke själv straffrihet för sina 
handlingar enligt landskapslagarna.32 Denna straffrihet var dock inte helt 
självklar i praktiken - det förekommer historiska exempel på att sinnessjuka 
lagöverträdare bestraffades och i vissa fall även dömdes till döden. Dock 
torde de i allmänhet ha fått lindrigare straff än vad som vanligen var 
föreskrivet.33 
 
Ungefär i början av 1600-talet fick den mosaiska rätten ett allt större 
inflytande på det svenska rättsväsendet. Detta ledde till strängare straff för 
en mångfald av brott med biblisk anknytning och att kroppsstraffen ersatte 
boten som den vanligaste påföljden. I enlighet med bibliska föreskrifter 
innebar detta med stor sannolikhet att kroppsbestraffning blev vanligare som 
påföljdsval också för de sinnessjuka förbrytarna.34 Vidare behandlades de 
sinnessjuka i Europa under denna period allt sämre och fängslades många 
gånger under samma, om inte sämre, villkor än vad som gällde för tjuvar 
och mördare. Denna, milt uttryckt, stränga behandling av psykiskt sjuka 
lagöverträdare fortlevde långt in på 1700-talet, och på vissa platser ända in 
på 1800-talet.35 

                                                 
29 Qvarsell s.30 
30 Avvita = från vettet  
31 Lidberg, Wiklund s.16 
32 Qvarsell s.80 
33 SOU 1996:185 del II s.267 
34 Qvarsell, s.77-80 se även avsnitt 3.2 
35 Herrlin s.20-21 
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3.3.1 1734 års lag och utvecklingen därefter 
1734 infördes en ny strafflag. Den utgjorde den första heltäckande 
strafflagstiftningen som gällde samtliga medborgare i riket36. Denna lag 
innehöll endast en paragraf om de psykiskt sjukas rättsliga ställning. 
Bestämmelsen föreskrev att: ”Dräper afvita någon; böte the honom eller 
henne vårda skulle, tiugu daler, målsägandens ensak.”37 Huruvida detta 
innebar någon omedelbar förändring avseende sinnessjukas straffrihet är 
omdebatterat. Klart är dock att 1700-talsjuristen David Nehrman Ehrenstråle 
i sina kommentarer till 1734 års lag skrev att bestämmelsen innebar att de 
sinnessjuka inte skulle hållas ansvariga för sina handlingar. Dessa 
rekommendationer torde ha följts i åtminstone viss utsträckning av 
domstolarna. Dock förekom det under lång tid efter lagens tillkomst att 
sinnessjuka dömdes till hårda straff eller till döden, men det blev allt 
vanligare att kungen i efterhand mildrade straffen med hänsyn till den 
dömdes sinnestillstånd.38  
 
En större ändring i behandlingen av de sinnessjuka gjordes 1826, då ett 
kungligt brev deklarerade att den som dömdes för ett brott men som befanns 
vansinnig vid brottstillfället kunde få vård istället för straff. Domstolarna 
fick ansvaret att bestämma om den tilltalade var lämplig för vård eller ej, 
men utformningen av vården var helt och hållet sinnessjukvårdens ansvar.39 
 
Ehrenstråle skrev i sina kommentarer att domarna skulle göra noggranna 
undersökningar om den tilltalades psykiska tillstånd och därmed försäkra sig 
om att denne inte simulerade sin sjukdom. Han rekommenderade även att 
domaren i vissa fall borde kalla in en läkare för att undersöka den 
tilltalade.40 Detta innebär i princip att de rättspsykiatriska undersökningarna 
av idag kan sägas ha haft sitt ursprung i 1700-talets rättsväsende. Det 
innebar även att det gamla systemet, i vilket frågan om någons 
sinnessjukdom var beroende av ättens kungörande vid tinget, ersattes av ett 
system där domstolen själv hade att sörja för att frågan blev utredd.41 Det 
dröjde dock till 1800-talet innan det blev vanligt förekommande att 
domstolarna begärde läkarundersökningar av de påstått sinnessjuka 
brottslingarna.42 

3.3.2 1864 års strafflag och en modernare syn 
på psykisk sjukdom 

1864 infördes en ny strafflag som kom att ersätta 1734 års lag. Arbetet med 
denna påbörjades 1811, då en lagkommitté tillsattees med syftet att 
reformera straffrätten. Det var denna kommittés idéer som kom att ha det 
                                                 
36 Modéer, s.98 
37 32 kap. 1 § Missgiernings balk, 1734 års lag 
38 Qvarsell s.84-85 
39 Lidberg, Freese s.16 
40 Qvarsell s.82 
41 SOU 1996:185 del II s.268 
42 Qvarsell s.84 
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största inflytandet på utformningen av 1864 års strafflag. Kommittén var 
kraftigt influerad av upplysningsidealen och den under 1800-talet rådande 
s.k. klassiska straffrätten. Denna byggde på upplysningstidens krav på lika 
straff för lika brott och på den, av tyska filosofer utvecklade, 
rättsideologiska tanken om att straffet skulle stå i proportion till brottet.43 
 
1864 års strafflag innehöll generella regler för behandlingen av sinnessjuka. 
Dessa var upptagna i 5 kapitlets 4-6 §§ och föreskrev att den som var 
”afvita” eller som var berövad förståndet skulle vara strafflös. Detta gällde 
även de som utan egen skuld hade hamnat i sådan sinnesförvirring att de 
inte visste vad de gjorde. Dessutom skulle den som var att anse som 
psykiskt sjuk, men inte i sådan grad att den var kvalificerad för straffrihet, i 
särskilda fall få en nedsättning av straffet. Bestämmelserna avsåg endast 
brister i den tilltalades förnuft och förstånd, varför det för straffrihet eller 
straffnedsättning krävdes att den tilltalade inte kunde handla med förstånd 
om sin handling eller dess konsekvenser.44 Detta innebar i princip att 
förövarna delades in i tre kategorier: Tillräkneliga, vilka var de som hade 
handlat med förståndet i bruk; otillräkneliga, vilka var de som inte ansågs ha 
någon insikt om sina handlingar samt de förminskat tillräkneliga, vilka 
delvis saknade förståndets bruk och därför ej ansågs lika klandervärda som 
de tillräkneliga förbrytarna.45 
 
I doktrin från tiden efter införandet av 1864 års strafflag hävdades dock att 
även andra tillstånd än de som påverkade den tilltalades förnuft skulle tolkas 
in i bestämmelserna analogt. Med detta avsågs brister i gärningspersonens 
vilje- eller känsloliv.46 Redogörelser av praxis för tiden efter 1864 talar 
dessutom för att domstolarna tolkade strafflagens bestämmelser på det 
extensiva sätt som förordades i doktrinen.47  

3.3.3 Tillkomsten av brottsbalken 
I början av 1900-talet var strafflagens bestämmelser om tillräknelighet 
föremål för en omfattande debatt. Olof Kinberg - Sveriges förste professor i 
rättspsykiatri - ansåg i likhet med Karl Schlyter - justitieminister och senare 
hovrättspresident i Svea hovrätt - att tillräknelighetsbegreppet hade sin 
grund i metafysiska spekulationer om fri vilja och alltså grundades i något 
som vi inte kan ha kunskap om. Hans uppfattning var att sambandet mellan 
den brottsliga handlingen och påföljden borde brytas och istället ersättas 
med ett individualpreventivt påföljdssystem.48 År 1935 tillsattes en 
kommission av sakkunniga, därbland Olof Kinberg. Kommissionen 
förordade att bestämmelserna om sinnessjuka i strafflagen skulle ändras på 

                                                 
43 Lidberg, Freese s.16 
44 SOU 1996:185 del II s.269 
45 Lidberg, Freese s.17 
46 I moderna termer torde detta kunna avse till exempel de med tvångssyndrom, 
impulskontrollstörningar, bipolära sjukdomstillstånd och dylikt.  
47 SOU 1996:185 del II s.270 
48Strahl, et al. s.33, se även Lidberg, Freese s.18-20. Se även avsnitt 4.2.1 angående 
individualprevention. 
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så sätt att domstolarna i vissa fall skulle döma psykiskt sjuka förbrytare till 
straff eller besluta om intagande i vårdanstalt. Vidare markerade 
kommissionen tydligt att det skulle röra sig om sinnessjuka förbrytare. 
Kriterierna för straffrättslig särbehandling skulle enligt kommissionens 
slutsatser alltså vara rent medicinska. Förslaget överlämnades till 
strafflagberedningen för fortsatt beredning.49 
 
1956 lämnade den ovan nämnda strafflagberedningen in sitt slutbetänkande 
Skyddslag (SOU 1956:55).50 I detta föreslogs att straffriförklaringarna 
skulle avskaffas och att tillräknelighetsläran skulle utrangeras. Anledningen 
därtill angavs vara att påföljdssystemet väsentligt hade förändrats sedan 
tillkomsten av strafflagens tillräknelighetsbestämmelser. Vid tiden för 
slutbetänkandets utkomst hade preventions- och vårdtankarna fått fotfäste, 
varför det inte längre talades om straff i egentlig mening. Därför ansågs det 
inte längre motiverat att ha några särskilda straffrihetsbestämmelser för 
vissa lagöverträdare. Psykiskt sjuka lagöverträdare skulle enligt 
utredningens rekommendationer istället dömas, men till någon form av 
psykiatrisk vård, snarare än något straff i traditionell mening.51 
 
I propositionen till brottsbalken godtogs förslaget att stryka 
straffriförklaringarna. Departementschefen menade att det var möjligt att 
hänföra de psykiskt sjuka lagöverträdarna till det av domstolarna tillämpade 
reaktionssystemet, alltså dömandet till påföljd. Han ansåg dock att detta inte 
var någon självklarhet, utan det berodde istället på vilka ingripanden som 
stod till buds.52  
 
Regleringen i brottsbalken kom slutligen att innebära att systemet med 
straffrihet övergavs. Detta innebar att även lagöverträdare med allvarliga 
psykiska störningar skulle dömas till någon påföljd. Dock särbehandlades 
denna grupp i den bemärkelsen att de inte fick dömas till fängelse. Värt att 
notera är att brottsbalkens bestämmelser i princip omfattade samma grupp 
av lagöverträdare som strafflagens bestämmelser En annan viktig ändring 
som hade skett redan innan införandet av brottsbalken var att kriterierna för 
straffrättslig särbehandling hade skiftat till att avse enbart de med psykiska 
störningar som var medicinskt påvisbara.53 
 
En annan viktig reform av bestämmelserna om psykiskt sjuka var införandet 
av en generell bestämmelse om straffreduktion för de brott som begåtts 
under påverkan av en ”själslig abnormitet”54 av icke-djupgående karaktär.55 

                                                 
49 SOU 1996:185 del II s.275 
50 Notera namnförslaget ”skyddslag”. Strafflagberedningens tanke var att brottslingar inte 
skulle straffas. Istället skulle samhället skyddas mot brottslingarna. Se mer därom Qvarsell 
s.330 f. 
51 SOU 1996:185 del II s.278 
52 SOU 1996:185 del II s.281 
53 Prop. 1990/91:58 s.444 (jämför även 33 kap. 2 § 1 st. BrB i 1967års lydelse) 
54 Själslig abnormitet ersattes senare av uttrycket psykisk sjukdom.Någon skillnad i sak 
innebar dock inte begreppsändringen. Se Grönwall m.fl., Brottsbalken – en kommentar ( 
Zeteo 2011-11-10),  kommentaren till 29 kap. 3 § BrB. (Psykiatrin, tvånget och lagen) 
55 33 kap. 4 § 1 st. andra meningen BrB i 1967års lydelse 
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Systemet med partiell tillräknelighet ersattes alltså av att psykisk sjukdom 
skulle beaktas som en förmildrande omständighet vid straffmätningen. 
Brottsbalkens bestämmelser om psykiskt sjuka har sedan dess införande 
varit föremål för ett flertal reformer. För en redovisning av det gällande 
rättsläget hänvisas till avsnitt 5 i denna uppsats. 
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4 Grundprinciperna i 
bestraffningsrätten 

För att besvara frågan om varför psykiskt sjuka bör särbehandlas i 
straffrättsligt hänseende krävs att även frågan om förutsättningarna för 
ansvar och klandervärdhet besvaras. I detta avsnitt diskuteras frågan om 
ansvar som förutsättning för klandervärdhet. Dessutom redogörs för de 
straffrättsideologiska tankar som ligger bakom dagens rättssystem. Syftet 
med detta avsnitt är att ge en kort förklaring till de idéer som ligger till 
grund för psykiskt sjukas straffrättsliga särbehandling. 

4.1 Frågan om ansvar och kontroll 
För att ansvar ska kunna utdömas för en viss handling krävs, på den mest 
grundläggande nivån, att handlingen uppfyller ett antal kriterier. Till att 
börja med krävs att den utförda handlingen strider mot svensk lag och att 
svenska domstolar har behörighet att pröva målet. Handlingen får därutöver 
inte vara ursäktad genom någon undantagsregel. Exempel på sådana 
undantagsregler utgörs av ansvarsfrihetsreglerna i 24 kap. BrB. Slutligen 
måste handlingen ha utförts med uppsåt, eller i fall där det är straffbelagt, ha 
orsakats av oaktsamhet. Uppsåtet eller oaktsamheten måste dessutom ha 
”omfattat” handlingen i sig – en handling är inte straffbar, som uppsåtlig 
åtminstone, om uppsåtet avsåg ett annat resultat än det faktiska.56 
 
För att en person ska kunna hållas ansvarig för en brottslig handling krävs 
dessutom att han eller hon hade kontroll över vad som skedde fram till 
brottets fullbordande. Jareborg menar att det sällan är möjligt för någon att 
ha absolut kontroll över uppfyllandet av ett brottsligt resultat, varför han för 
ansvar förespråkar ett krav på att det ska kunna visas att gärningspersonen 
haft så kallad gärningsculpa. För att gärningsculpa ska anses föreligga måste 
två krav vara uppfyllda: 1: Gärningsmannen ska i sitt kontrollerade 
handlande ha tagit otillåtna – straffbelagda - risker och 2: Risktagande ska 
ha haft avgörande betydelse för resultatets uppkomst – att det straffbelagda 
beteendet, eller helt enkelt brottet, fullbordas.57 
 
Det bör noteras att Jareborgs idé om gärningsculpa, om än inflytelserik, inte 
till fullo stämmer överens med reglerna i det svenska straffrättssystemet. 
Till exempel kan enligt svensk rätt en allvarligt psykisk sjuk person, som 
inte anses ha någon kontroll över sina handlingar, befinnas skyldig för ett 
begånget brott och hållas ansvarig för det.58 Dock är tanken om 
handlingskontroll som förutsättning för klandervärdhet, vilken är central i 
Jareborgs gärningsculpabegrepp, nödvändig att ha i åtanke för en djupare 

                                                 
56 Jareborg s.35-37 
57 Jareborg, s.35 
58 Jareborg, Zila s.18 
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diskussion om de ståndpunkter som ligger bakom bland annat reglerna om 
straffreduktion för psykiskt sjuka förbrytare. Detta kommer att diskuteras 
mer ingående i avsnitt 4.2 nedan. 

4.2 Straffrättsideologiska grunder 
Frågan om psykiskt sjuka lagöverträdares rättsliga ställning är i hög grad 
beroende av de för tiden rådande straffrättsideologierna. En 
straffrättsideologi är kort uttryckt ett system av idéer och principer som 
ligger till grund för straffrätten. Det kan även sägas vara det idésystem 
genom vilket bestraffning motiveras och rättfärdigas. Ovan diskuterades i 
korthet ansvarsbegreppet och frågan om kontroll som förutsättning för 
straffbarhet. I detta avsnitt redogörs för de viktigaste rättspolitiska 
ståndpunkterna och hur dessa kan hänföras till bland annat 
straffmätningsregeln i 29 kap. 3 § 1 st 2 p. BrB. 
 
En straffrättsideologi kan i princip hänföras till en av två kategorier: absolut 
eller relativ. De absoluta straffrättsideologierna, som inte kommer att 
beröras närmare i denna uppsats, uttrycker att ett straff ska kunna utdelas 
utan att det behöver ha ett visst syfte. Som exempel på en absolut 
straffrättsideologi kan nämnas vedergällnings-, eller talionsprincipen, alltså 
principen om ont för ont - öga för öga, tand för tand. De relativa 
straffrättsideologierna utgår däremot från att ett straff ska utdömas i ett visst 
syfte. Idéerna om individual- och allmänprevention utgör exempel på 
relativa straffrättsideologier.59 De relativa straffrättsideologierna torde 
kunna sägas ha varit tongivande för den svenska straffrätten under 
åtminstone de senaste hundra åren. 

4.2.1 Allmän- och individualprevention 
Allmänprevention utgår från tanken att straffet ska ha som syfte att 
avskräcka allmänheten från att begå brott. På vilket sätt avskräckningen sker 
kan betraktas på några olika sätt, antingen genom omedelbar avskräckning, 
vilket skulle kunna motivera exempelvis offentliga avrättningar; genom 
medelbar avskräckning, vilket innebär att det är själva hotet och 
medvetenheten om straff som förhindrar människor från att begå brott ; samt 
genom moralbildning, alltså att kriminalisering av en viss handling påverkar 
de samhälleliga normerna på sådant sätt att handlingen anses omoralisk eller 
”fel”.60 I Sverige torde det idag vara möjligt att hänföra många 
nykriminaliseringar till det moralbildande motivet, om än att många 
existerande kriminaliseringar sannolikt kan sägas ha tillkommit med syftet 
att ha en medelbart avskräckande effekt för majoriteten av allmänheten. I 
samband med en reform av påföljdssystemet under sent 80-tal uttrycktes till 
exempel att den allmänpreventiva tanken i Sverige främst torde verka 
genom lagens straffhot och en konsekvent praxis som visade att straffhotet 

                                                 
59 Jareborg, Zila s.64 
60 Jareborg, Zila s.74 
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inte var tomt.61 Den allmänpreventiva tanken i den svenska rätten tar sig 
alltså uttryck framförallt i form av hotet om straff som avskräckning. 
 
Individualprevention utgår från tanken att man bör ställa den enskilde 
brottslingen i centrum för att förhindra framtida brott. Enligt detta 
perspektiv tjänar straffet sitt syfte om det avhåller den kriminelle från att 
begå nya brott i framtiden. Ett annat av straffets syften är att man genom 
fängelse kan ”sätta brottslingar ur spel”. Frågan om fängelsestraffets längd 
skulle därför till exempel kunna vara beroende av hur mycket brottslighet 
som kan förhindras från den brottsliges sida.62 
 
Tydliga uttryck för den individualpreventiva tankens vikt för den svenska 
rätten är lätta att finna. I samband med en reform av den psykiatriska 
tvångsvården och bestämmelserna om psykiskt sjuka lagöverträdare i början 
av 90-talet uttalade till exempel socialstyrelsen att ”lagöverträdare som är 
psykiskt störda skall liksom andra lagöverträdare dömas till påföljder som är 
mest lämpade att förhindra att de begår nya brott och även i övrigt bäst 
främjar deras rehabilitering.”63 
 
En fråga lämplig att ställa vid denna punkt är vad dessa idéströmningar har 
inneburit för reglerna som föreskriver att psykisk sjukdom ska beaktas som 
en förmildrande omständighet och som en grund som talar med styrka mot 
att döma den tilltalade till fängelse? Vad avser tankarna om 
allmänprevention torde det troligen kunna sägas att de helt enkelt inte har 
haft något större inflytande på dessa reglers utformning – större delen av 
befolkningen torde vara att se som psykiskt friska, varför det är svårt att 
tänka sig att allmänheten på något sätt skulle påverkas av de särskilda 
bestämmelserna som avser psykiskt sjuka.64 Idéerna om 
individualprevention torde däremot ha haft ett relativt stort inflytande på 
utformningen av påföljder som till exempel rättspsykiatrisk vård med 
särskild utskrivningsprövning.65  
 
Motivationen bakom regeln om straffreduktion i 29 kap. 3 § 1 st. 2 p. BrB 
bör snarare komma från mer grundläggande straffrättsliga principer. Det går 
dock inte att utesluta att lagstiftaren genom lagstiftning vill markera att de 
med bristande förmåga att kontrollera sina handlingar inte bör vara att se 
som lika klandervärda som ”vanliga förbrytare”. Lagstiftningen skulle alltså 
kunna anses ha en viss moral- eller opinionsbildande utformning. 

4.3 Straffrättsliga grundprinciper 
Vad ett brott förtjänar för straff kan bestämmas på många olika sätt. De 
ovan beskrivna straffrättsideologierna behandlar frågan om vad syftet med 
straffet bör vara. Detta kan givetvis påverka straffets form och längd, men 
                                                 
61 Prop. 1987/88:120 s.32  
62 Jareborg, Zila s.83-85 
63 Prop. 1990/91:58 s.446 
64 Jfr Jareborg, Zila s.82 
65 För ett exempel på detta hänvisas till fotnot 63 
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på en mer grundläggande nivå står en rad principer som har omedelbar 
relevans för bestämmandet av hur klandervärd en särskild handling bör 
anses. Härtill är till exempel skuldprincipen av stor vikt. Denna innebär att 
endast den som rimligen kan klandras för sin handling bör bestraffas för 
den. Kriminaliserade handlingar kan ses som handlingar som samhället tar 
avstånd ifrån. De som begår dessa handlingar är därför klandervärda. 
Principen om straff efter förtjänst, vilken innebär att straffet ska vara förtjänt 
till brottet, står i nära samband med skuldprincipen. Dessa principer leder 
till slutsatsen att ett visst brotts klandervärdhet på något sätt måste graderas. 
I rättssystemen görs detta genom att olika brott tilldelas olika straffskalor. 
När straffskalorna sätts efter dessa principer så bör det råda proportionalitet 
mellan brottet och straffet. Detta brukar kallas för 
proportionalitetsprincipen.66 
 
Proportionalitetsprincipen kan i sin tur skiljas i två kategorier: absolut och 
relativ proportionalitet. Den förra innebär att det till en viss brottstyp direkt 
går att koppla ett särskilt straff, medan den senare innebär att ett visst brott 
kan förtjäna antingen ett strängare, ett likadant, eller ett mildare straff än ett 
annat brott. Straffsystem som bygger på proportionalitetsprincipen har ett 
system av inre relativ proportionalitet, i det att olika brott graderas efter 
svårhet. Det skulle även kunna sägas att det finns en sorts handlingsintern 
absolut proportionalitet som innebär att handlingar som är lika klandervärda 
bör bestraffas lika.67 Detta tar dock bara i beaktande handlingar där allt 
annat är lika. I och med att det svenska rättssystemet innehåller föreskrifter 
om försvårande och förmildrande omständigheter bör alltså 
proportionaliteten inte betraktas som något absolut sett till brottstyp, utan 
snarare sett till de specifika handlingarna om alla yttre omständigheter är 
inräknade och lika. 
 
Förenklat uttryckt innebär proportionalitetsprincipen att svårare brott ska 
bestraffas hårdare än lindrigare brott. Straff ska alltså stå i proportion till 
brottets svårhetsgrad. Enligt ekvivalensprincipen – en princip som kan sägas 
följa ur proportionalitetsprincipen - ska brott som är lika svåra därför 
bestraffas lika strängt. I det svenska rättssystemet kommer detta till uttryck 
framförallt i 29 kap. 1 § BrB.68 
 
Den sista, men inte minst viktiga, principen direkt kopplad till frågan om 
straffnedsättning och fängelseförbud, är den så kallade 
konformitetsprincipen. Konformitetsprincipen innebär att endast den som 
kan rätta sig efter lagen bör kunna hållas ansvarig för en brottslig handling. 
Den som saknar förmåga att rätta sig efter lagen ska alltså inte hållas 
ansvarig för sina handlingar. Jareborg menar att när det föreligger en 
psykisk störning hos gärningspersonen som påverkat dennes förmåga att 
kontrollera sina handlingar skulle det kunna betraktas som en sådan 

                                                 
66 Jareborg, Zila s.66-67 
67 Jareborg, Zila s.68 
68 SOU 2007:90 s.127-128, avseende 29 kap. 1 § BrB, se avsnitt 5.1 f. 
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omständighet som enligt konformitetsprincipen bör föranleda ansvarsfrihet 
eller straffreduktion.69 

4.3.1 Hur har dessa principer inverkat på 
bestämmelserna om straffreduktion? 

Enligt Jareborg medför kombinationen av krav på proportionalitet och skuld 
att psykiskt sjukas förutsättningar att leva upp till samhällets normer måste 
beaktas vid den individuella straffsättningen. I princip kan man säga att den 
psykiskt sjukes bristande kontrollförmåga påverkar skuldbedömningen i 
motsvarande mån som kontrollen brister.70 På en mer grundläggande nivå 
innebär den psykiskt sjukes bristande insikt och förmåga att kontrollera sina 
handlingar att dennes brott inte är att anse som lika klandervärt, och därför 
inte lika svårt, som den som begått ett motsvarande brott med fullgod insikt 
om sitt agerandes konsekvenser. Därav följer att den psykiskt sjuke 
förbrytaren bör bestraffas lindrigare än den som vid brottstillfället var frisk.  
 
Konformitetsprincipen spelar alltså, av naturliga skäl, en stor roll vid 
bedömandet av dessa frågor Som nämndes i avsnitt 4.1 har vi dock inte ett 
system i Sverige som fullt ut implementerat konformitetsprincipen – 
psykiskt sjuka som anses vara i avsaknad av kontrollförmåga kan faktiskt 
hållas ansvariga för sina brottsliga handlingar – den straffrättsliga 
särbehandlingen inträder först i påföljdsledet. Detta innebär dock inte att 
tankegångarna saknar relevans för den svenska rätten. Hänsyn har tagits till 
frågan om gärningspersonens kontrollförmåga på så sätt att nedsatt 
kontrollförmåga på grund av psykisk sjukdom ska beaktas i straffmildrande 
riktning och i de fall där gärningspersonen helt saknade kontroll över eller 
insikt om sitt handlande får denne inte dömas till fängelse.71 
 
Som kontrast till konformitetsprincipen kan nämnas kravet på ett effektivt 
straffhot. Detta är en idé som kan sägas följa ur den allmänpreventiva 
tanken om straffets avskräckande verkan. För att denna ska kunna uppfyllas 
krävs att brottsligt beteende bestraffas på ett adekvat och effektivt sätt. Som 
diskuterades i avsnitt 4.2.1 torde det dock inte gå att hävda att den 
omständigheten att psykisk störning betraktas som en förmildrande 
omständighet, när den medfört minskad förmåga för gärningspersonen att 
förstå eller kontrollera sina handlingar vid gärningstillfället, står i strid med 
denna hänsyn. 

                                                 
69 Jareborg, s.303 
70 Jareborg, Zila s.73 
71 Se 29 kap. 3 § 1 st. 2 p. samt 30 kap. 6 § BrB 
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5 Den straffrättsliga 
särbehandlingen av psykiskt 
sjuka lagöverträdare 

Som framgår av avsnitt 3 har psykiskt sjuka lagöverträdare varit föremål för 
straffrättslig särbehandling sedan tillkomsten av de första rättsordningarna. I 
dagens svenska straffrättssystem finns endast ett fåtal bestämmelser som 
berör frågan om brott och psykisk sjukdom. Dessa bestämmelser är dock 
relativt vittomfattande och berör frågor om straffnedsättning, fängelseförbud 
och rättspsykiatrisk vård. Syftet med detta avsnitt är att ge en överblick över 
dessa bestämmelser, deras tillkomst, lydelse och hur de bör tolkas. 

5.1 Gällande rätt 
Reglerna om straffmätning återfinns i 29 kap. BrB. Den grundläggande 
straffmätningsbestämmelsen i 29 kap. 1 § 1 st. föreskriver att ”Straff ska, 
med beaktande av intresset av en enhetlig rättstillämpning, bestämmas inom 
ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets eller den samlade 
brottslighetens straffvärde”. Detta kan sägas vara ett uttryck för 
proportionalitets- och ekvivalensprinciperna, i det att paragrafen i praktiken 
föreskriver att straff ska utdömas i förhållande till brottets svårhet.72 Enligt 
29 kap. 1 § 2 st. ska vid straffvärdebedömningen beaktas den skada, 
kränkning eller fara som den brottsliga gärningen innebär, samt vad den 
tilltalade hade för avsikter och motiv. Särskilt ska beaktas om gärningen 
inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet till person. 
Straffvärdet blir därför i princip en sammanräkning av gärningens 
skadlighet eller skadeverkningar samt gärningsmannens skuld som den 
kommer i uttryck i dennes motiv och insikter.73  
 
29 kap. 2 och 3 § BrB innehåller bestämmelser om vilka omständigheter 
rörande brottet som särskilt ska beaktas i försvårande respektive 
förmildrande riktning vid straffmätningen. Dessa är utformade som icke-
uttömmande uppräkningar av omständigheter av relevans för 
straffmätningen. Fram till en lagändring som nyligen trädde i kraft 
åberopades dock dessa regler sällan av domstolarna, vilket ansågs medföra 
att påföljdsbestämningen, särskilt vad avsåg våldsbrott, ofta blev 
onyanserad och schablonartad.74 

                                                 
72 SOU 2007:90 s.127 f. 
73 Jareborg, Zila s.103 
74 Prop. 2009/10:147 s. 27-28 
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5.1.1 2010 års reform 
2010 trädde en reform avseende bestämmelserna i 29 kap. BrB i kraft. 
Denna syftade till att omständigheterna rörande brottet skulle få större 
genomslag vid beräkningen av straffvärdet. Anledningen varför uppgavs 
vara att det av praxis framgick att straff utdömdes på ett sätt som i praktiken 
var schablonartat och att domstolarna därtill sällan tog i beaktande hur grovt 
brottet var i förhållande till andra brott av samma typ.75  

5.1.1.1 Skälen för reform 
I en av åklagarmyndigheten utgiven rapport, i vilken resultatet av en 
undersökning av påföljdspraxis vid vissa våldsbrott redovisas, framgår att 
domstolarna i domsskrivningen väldigt sällan hänvisade till försvårande 
eller förmildrande omständigheter och att brottens straffskalor sällan 
utnyttjades i större omfattning.76 I rapporten hävdades dock att de 
försvårande och förmildrande omständigheterna ofta hade en betydande 
inverkan på det utdömda straffets längd när de faktiskt tillämpades och då 
det begångna brottet hade högt straffminimum och straffmaximum i 
straffskalan. Utredarna kom även till slutsatsen att de utdömda straffen för 
grova våldsbrott i allmänhet låg väldigt långt ner i straffskalan. Som 
exempel kan nämnas att det i drygt 95 procent av de fall där grov 
misshandel uppgavs som huvudbrott utdömdes straff i den nedersta 
fjärdedelen av straffskalan.77 
 
Slutsatserna i åklagarmyndighetens utredning ansågs synliggöra att 
domstolarnas praxis inte återspeglade den generellt strängare synen på 
våldsbrott som från lagstiftningshåll hade betonats under en längre period.78 
I propositionen till reformen uttrycktes att straff för våldsbrotten 
regelmässigt dömdes ut med ett begränsat utnyttjande av straffskalan och 
nära straffminimum, vilket i princip innebar att för lite hänsyn togs till att 
olika brott av samma typ kunde vara avsevärt skilda åt i fråga om 
klandervärdhet - en fråga som är beroende av just omständigheterna vid 
brottet.79 
 
Den år 2007 tillsatta straffnivåutredningen, vars syfte var att utreda 
möjligheterna till lagstiftning om skärpta straff för våldsbrott och mer 
flexibilitet i straffvärdebedömningarna, kom att belysa ytterligare aspekter 
som talade för en reform av straffvärde- och straffmätningsreglerna. I dess 
slutbetänkande- straff i proportion till brottets allvar- uttryckte utredarna att 
det kan vara svårt att förstå varför hela straffskalan mera regelbundet 

                                                 
75 Prop. 2009/10: 147 s.27-28 
76 Domstolarnas påföljdspraxis vid vissa våldsbrott. Rapport från Åklagarmyndigheten 
(2007) s. 369-371. Rapporten utkom innan reformen och slutsatserna som redovisades i den 
sågs som ett starkt skäl för att ändra de gällande straffmätningsreglerna. Jfr därtill Prop. 
2009/10:147 s.11 
77 Domstolarnas påföljdspraxis vid vissa våldsbrott. Rapport från Åklagarmyndigheten 
(2007) s. 369 
78 Prop. 2009/10:147 s.11, jfr: DS 2007:31 s.29-30 samt SOU 2008:85 s.16-17 
79 Prop. 2009/10:147 s.27 
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utnyttjas för vissa brottstyper, exempelvis för narkotikabrott, men inte för 
andra, såsom våldsbrott. Utredarna ansåg även att straffmätningspraxis som 
utgick från straffskalans minimum medförde begränsade möjligheter att ta i 
beaktande förmildrande och försvårande omständigheter vid 
straffmätningen.80 
 
Ett skäl som uppgavs medföra att försvårande och förmildrande 
omständigheter sällan beaktades var att 29 kap. 2 och 3 §§ BrB innehöll så 
kallade kvalificerande rekvisit. Enligt till exempel 29 kap. 3 § 1 st. 2 p. BrB 
i sin lydelse innan 2010 års reform krävdes det att gärningsmannen vid 
brottstillfället led av en psykisk sjukdom som starkt påverkade dennes 
förmåga att kontrollera sina handlingar för att den psykiska sjukdomen 
skulle beaktas som en omständighet i straffmildrande riktning. De 
försvårande och förmildrande omständigheterna behövde alltså vara av 
kvalificerad art för att de skulle påverka straffmätningen, vilket medförde att 
deras tillämpningsområde var kraftigt begränsat.81 
 
Av dessa skäl beslutades det att de kvalificerande rekvisiten i 29 kap. 2 och 
3 § BrB skulle slopas.82 Vad avser frågan om psykisk störning har reformen 
inneburit att det nu är tillräckligt att den psykiska störningen på något sätt 
påverkat den tilltalades förmåga att kontrollera sina handlingar eller förstå 
innebörden av dem för att den ska beaktas som en förmildrande 
omständighet. Lagstiftaren menade att dessa ändringar skulle medföra mer 
nyanserade påföljdsbedömningar och att spännvidden i 
straffvärdebedömningen skulle öka. Dock betonades vikten av att 
domstolarna i sin dömande verksamhet fortsatte att ta i beaktande vikten av 
en enhetlig rättstillämpning, vilket ännu står uttryckt i den grundläggande 
straffmätningsbestämmelsen i 29 kap. 1 § BrB. 
 
Sammanfattningsvis var alltså ett av lagändringens främsta syften att 
straffvärdebedömningen skulle bli mer nyanserad. För att åstadkomma detta 
utökades tillämpningsområdet för paragraferna som berör försvårande och 
förmildrande omständigheter.83 Samma reform hade även som syfte att 
skärpa straffmätningspraxis för grova våldsbrott. Enligt propositionen skulle 
höjningen motsvara ungefär 25 procent jämfört med gängse praxis 
84 Dessa dimensioner bör has i åtanke vid läsandet av rättsfallsreferaten i 
avsnitt 6. 

                                                 
80 SOU 2008:85 s.259 
81 SOU 2008:85 s.391 f. 
82 Se vidare prop. 2009/10:147 s.28 f. 
83 Prop. 2009/10:147 s.27 
84 Prop. 2009/10:147 s.10-11 Notera även propositionens titel: Skärpta straff för allvarliga 
våldsbrott m.m.  
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5.2 Bestämmelser om psykiskt sjukas 
straffrättsliga särställning 

29 kap. 3 § BrB innehåller en uppräkning av vilka omständigheter som 
särskilt ska tas i beaktande som straffmildrande. Av relevans för denna 
uppsats är 29 kap. 3 § 1 st. 2 p. BrB. I denna punkt föreskrivs att: ”Som 
förmildrande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet ska särskilt 
beaktas: […] 2. Om den tilltalade till följd av en allvarlig psykisk störning 
haft nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt 
handlande efter en sådan insikt eller annars till följd av en psykisk störning, 
sinnesrörelse eller av någon annan orsak haft nedsatt förmåga att kontrollera 
sitt handlande”. Detta innebär att psykisk störning ska medföra 
straffreduktion vid bestämmandet av straffvärdet, förutsatt att den inverkade 
på den tilltalades handlande vid gärningstillfället. Utöver de inom psykiatrin 
klassificerade psykiska sjukdomarna torde under paragrafens 
tillämpningsområde även hänföras de fall då någon under tillfällig 
depression eller stark upprördhet, till exempel på grund av personliga 
bekymmer, begår en för denne i normala fall främmande handling.85 
 
Straffnedsättning enligt 29 kap. 3 § 1 st. 2 p. BrB förutsätter att den 
psykiska störningen direkt påverkade den tilltalades förmåga att kontrollera 
sina handlingar eller förmåga att komma till insikt om sina handlingars 
innebörd och konsekvenser. Bestämmelsen innehåller alltså ett krav på 
kausalitet mellan den psykiska störningen och brottet. Detta torde bero på 
att straffvärdet, med beaktande av förmildrande omständigheter, därtill är 
beroende av bland annat i vilken utsträckning gärningsmannen kan anses 
vara ansvarig för sina handlingar.86 Enligt 29 kap. 3 § 2 st. BrB får 
domstolen döma den tilltalade till en lindrigare påföljd än vad som är 
föreskrivet för brottet om det är påkallat med hänsyn till brottets straffvärde. 
Beaktande av förmildrande omständigheter kan därför, i särskilda fall, leda 
till att den tilltalade döms till ett lägre straff än vad som är föreskrivet i 
straffskalan för det begångna brottet. 
 
Som nämndes i avsnitt 5.1 ändrades bestämmelsen senast i juli 2010. Innan 
ändringen krävdes det att den psykiska störningen starkt påverkade den 
tilltalades förmåga att kontrollera sina handlingar för att den skulle beaktas 
som en omständighet i straffmildrande riktning. I förarbetena till den 
ursprungliga bestämmelsen angavs att detta kunde anses vara fallet om 
gärningen begåtts under inflytande av en själslig abnormitet. Vid sidan av 
dessa fall skulle det emellertid röra sig om helt exceptionella situationer.87 
Detta bör kunna tolkas som att regeln skulle användas med ganska stor 
restriktivitet. Sedan de kvalificerande rekvisiten slopades, bör dock 
bestämmelsen kunna åberopas oftare och, eftersom den i sin nuvarande 
utformning lämnar stort tolkningsutrymme avseende psykisk sjukdom som 

                                                 
85 Prop. 1987/88: 120 s.85 
86 Jämför till exempel Prop. 1990/91:58 s.457-458, se även avsnitt 4.3 samt 4.3.1 
87 Prop.1987/88:120 s.85-86 
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förmildrande omständighet, användas friare av domstolarna. En alltför fri 
tolkning kan dock medföra vissa rättssäkerhets- och enhetlighetsproblem.88 
 
Utöver den innan nämnda reformen gjordes en ändring av bestämmelsen 
2008. Ändringen syftade till att förtydliga att paragrafen kunde vara 
tillämplig även när den psykiskt sjuke lagöverträdaren befanns lida av en 
allvarlig psykisk störning. Detta tillägg syftar på de situationer då domstolen 
enligt 30 kap. 6 § BrB överväger att döma den tilltalade till fängelse. Den 
allvarliga psykiska störningen ska vid fall av presumtionsgenombrott istället 
ses som en förmildrande omständighet enligt 29 kap. 3 § 1st. 2p.89 
Bestämmelsen kan enligt motiven tillämpas även om den tilltalade vid 
domstillfället är psykiskt återställd.90 Detta torde dock framgå redan av 
paragrafens lydelse. Se mer härom i avsnitt 5.2.1 nedan. 

5.2.1 Fängelseförbud och den särskilda 
presumtionen mot fängelse 

30 kap. 6 § BrB i sin tidigare lydelse föreskrev att den som vid 
gärningstillfället befanns lida av en allvarlig psykisk störning vid 
brottstillfället inte fick dömas till fängelse. Detta så kallade fängelseförbud 
var absolut. I paragrafen stadgades dessutom att rätten i sådana fall, om den 
fann att inte någon annan påföljd skulle utdömas, skulle förklara den 
tilltalade fri från påföljd.  Paragrafen fick denna utformning i och med en 
reform av psykiskt sjukas rättsliga status i början av 1990-talet. Först då 
kom begreppet allvarlig psykisk störning, som länge hade använts inom 
psykiatrin, att bli avgörande för den rättsliga bedömningen. Syftet med 
reformen var ursprungligen att det skulle råda parallellitet mellan det 
psykiatriska begreppet och det juridiska begreppet. Så kom dock inte att bli 
fallet.91 Det juridiska begreppet kom i praktiken att tillämpas - och tillämpas 
fortfarande – snävare än det psykiatriska, vilket torde ha inneburit att många 
som av psykiatrin skulle ha betecknats som allvarligt psykiskt störda vid 
gärningstillfället särbehandlades straffrättsligt enligt straffreduktionsregeln i 
29 kap. 3 § BrB, snarare än var föremål för fängelseförbudet. i 30 kap 6 § 
BrB. 
 
Bestämmelsen i 30 kap. 6 § medförde en risk för att den som begick 
allvarliga brott under påverkan av en allvarlig, men tillfällig, psykisk 
störning kunde gå fri från påföljd.92 Detta kunde till exempel vara fallet när 
den tilltalade hade tillfrisknat från den allvarliga psykiska störningen vid 
                                                 
88 Jfr härom avsnitt 7 f. 
89 Grönwall, Holgersson s.174 
90 Prop. 2007/08:97 s.37 
91 Jfr till exempel NJA 1995 s. 48 och NJA 2007 s.180. I det sistnämnda fallet hänvisar 
Håstad i sin skiljaktiga mening till det förstnämnda fallet och menar att det inte kan 
föreligga någon fullständig parallellitet mellan betydelsen av begreppet allvarlig psykisk 
störnings i psykiatriskt kontra juridiskt hänseende.  Detta torde fortfarande vara fallet. 
92 Se t.ex. NJA 2001 s.899, i vilket gärningsmannen stod åtalad för misshandel, olaga hot 
och våldtäkt. Trots att den samlade brottsligheten ansågs ha ett straffvärde på mer än sex år 
gick mannen fri från påföljd med hänvisning till att han hade hamnat i ett oförutsebart 
tillstånd av alkoholpsykos. 
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domstillfället. I praxis från Högsta domstolens framgick att frågan om 
fängelseförbudets omfattning inte kunde dömas separat från frågan om 
intresset av en adekvat reaktion på den brottsliga gärningen.93 Av liknande 
skäl gjordes en ändring i bestämmelsen, vilken trädde i kraft i juli 2008.94 
Ändringen medförde att det absoluta fängelseförbudet slopades, med 
undantag för de fall då den tilltalade på grund av sin psykiska störning helt 
saknade förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt 
handlande efter en sådan insikt. I princip gäller alltså fängelseförbudet enligt 
nu gällande rätt endast för de som är att anse som otillräkneliga vid 
gärningstillfället. För de övriga lagöverträdarna som lider av allvarliga 
psykiska störningar gäller istället en särskild presumtion mot fängelse. För 
presumtionsgenombrott uppställs betydligt restriktivare regler än vad som 
gäller för friska lagöverträdare. I förarbetena anges exempelvis ett 
straffvärde för den samlade brottsligheten på fyra år eller mer som ett skäl 
för presumtionsgenombrott.95 Detta kan jämföras med ett år, vilket är det 
straffvärde som i normala fall medför presumtionsgenombrott.96 I de fall 
som presumtionsgenombrott faktiskt aktualiseras torde reglerna i 29 kap. 3 § 
1 st. 2 p. BrB beaktas vid bedömningen av straffvärdet. Denna får alltså 
dubbel betydelse för frågan om presumtionsgenombrott: dels för frågan om 
straffvärdet är så högt att det talar för fängelse, dels för den faktiska 
straffmätningen i de situationer fängelse kommer ifråga.97 Det att den 
tilltalade lider av en allvarlig psykisk sjukdom torde vara att se som en 
omständighet som talar för att straffet bör nedsättas i betydligt större mån än 
vad som hade varit fallet om endast psykisk sjukdom av normalgraden hade 
förelegat.98 

5.2.2 Rättspsykiatrisk vård 
Enligt 31 kap. 3 § får rätten överlämna den tilltalade till rättspsykiatrisk vård 
om denne vid domstillfället lider av en allvarlig psykisk störning och det för 
brottet är föreskrivet strängare straff än böter. I denna uppsats redogörs inte 
djupare för denna bestämmelse, då någon straffreduktion enligt 29 kap. 3 § 
BrB givetvis inte blir aktuell i dessa fall. Rättspsykiatrisk vård är inte 
tidsbestämd utan beror på den dömdes vårdbehov. Det går därför inte att se 
påföljden som beroende av brottets straffvärde på det sätt som går för 
fängelse, skyddstillsyn och villkorlig dom. Det bör dock påpekas att sluten 
rättspsykiatrisk vård knappast bör betraktas som en lindrigare eller mindre 
ingripande påföljd än fängelse. 

                                                 
93 DS 2007:5 s.111, jfr NJA 1995 s.48 
94 Se härom prop. 2007/08:97 i vilken krav på adekvat straffrättslig reaktion mot 
brottslighet nämns upprepade gånger. 
95 Prop. 2007/08:97 s.38 
96 Prop. 1987/88:120 s. 100 
97 Grönwall, Holgersson s.174 
98 Berggren m.fl., Brottsbalken – en kommentar ( Zeteo 2011-11-10), kommentaren till 29 
kap. 3 § BrB. Se även, för ett första förslag om detta, SOU 2002:3 s.373. 
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5.3 Ett rättspsykiatriskt perspektiv 
Som nämndes i avsnitt 5.2 ovan är frågan om straffnedsättningens storlek 
beroende av i vilken grad den tilltalades psykiska störning påverkade dennes 
förmåga att kontrollera sina handlingar eller komma till insikt om sina 
handlingars konsekvenser. I avsnitt 7 f. redogörs, utifrån domstolarnas 
resonemang i specifika fall, i viss mån för de symtombilder som normalt 
föranleder straffnedsättning enligt 29 kap. 3§ 1 st. 2 p. BrB. I detta avsnitt 
introduceras kort några psykiska sjukdomar som i många fall kan ligga 
bakom brottsligt beteende. Vidare beskrivs, i den mån det är möjligt att 
generalisera, på vilket sätt de kan påverka individens kapacitet att förstå och 
kontrollera sitt handlande. Fokus läggs särskilt på de störningar som är 
vanligt förekommande bland brottslingar eller som kan medföra särskilda 
bedömningsproblem. 
 
Det är dock värt att uppmärksamma problemen med att dra för långt gångna 
slutsatser om specifika sjukdomstillstånd. Kriminella handlingar utförs av 
personer med sinsemellan vitt skilda motiv och psyken. Bara inom en viss 
sjukdomskategori torde det gå att finna en mångfald symtom, vilka drabbar 
olika individer i olika stor utsträckning. Detta gör att det inte går att dra 
några helt allmängiltiga slutsatser om hur vissa bestämda psykiska 
störningar orsakar kriminalitet eller påverkar den tilltalades beteende – det 
kommer alltid att finnas variationer, om så dessa beror på asymtomatiska 
sjukdomsbilder eller individuella karaktärsdrag. Med det sagt torde det dock 
vara till gagn för en enhetlighet rättstillämpning om domstolarna hade 
kunskap om de olika psykiska sjukdomar som vanligen är förknippade med 
brottsligt beteende. Med en sådan grund bör det vara lättare att, utifrån 
omständigheterna i det enskilda fallet, fatta informerade beslut rörande 
framförallt straffmätningsfrågor. 

5.3.1 Impulsgenombrott/bristande 
impulskontroll 

De psykiska störningar som är vanligast förekommande bland brottslingar 
med psykisk sjukdom av icke, eller mindre allvarlig karaktär torde många 
gånger vara de som manifesterar sig med symtom i form av bristande 
impulskontroll eller med stunder av impulsgenombrott. Dessa medför 
vanligtvis att förbrytaren brister i sin självkontroll och därför lätt kan hamna 
i situationer där de begår brottsliga handlingar, till exempel slagsmål. 
 
Impulskontrollstörning är en generell kategori av psykiska störningar, 
snarare än ett specifikt tillstånd. Det kan manifestera sig i en mängd 
olikartade beteenden, flera av vilka är brottsliga till sin karaktär. De olika 
manifestationerna utgörs av intermittent explosivitet, kleptomani, pyromani, 
spelmani, trikotilomani99 och impulskontrollstörning utan närmare 

                                                 
99 Ett tillstånd som innebär att den drabbade får svårkontrollerbara impulser att rycka bort 
hår från kroppen. 
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specifikation. Förutom de tillstånd som direkt klassificeras som 
impulskontrollstörningar kan även vissa sexuella avvikelser, ätstörningar 
och personlighetsstörningar karakteriseras av bristande impulskontroll. I 
princip associeras en viss impulskontrollhandling med varje individuellt fall. 
Personer med impulskontrollstörning utför den för sitt fall specifika 
handlingen under perioder av yttre belastning och känner sig ofta lättade när 
den är utförd.100 Ett exempel skulle kunna vara att en person som är benägen 
att få våldsamma utbrott bygger upp spänning och ångest under en period, 
varpå ett oproportionerligt våldsamt utbrott kan följa på minsta provokation 
eller yttre belastning. Impulskontrollstörning bör många gånger ses som en 
förmildrande omständighet vid straffmätning, då bristande impulskontroll 
självfallet definieras som brist på förmåga att kontrollera impulser och alltså 
bristande förmåga att kontrollera sina handlingar. 
 
Det är dock viktigt att inte missta generell bristande impulskontroll från att 
någon vid ett eller några enstaka tillfällen begår impulshandlingar. Personer 
med generell bristande impulskontroll har en symtombild som omfattar 
såväl upprepade, motoriska, impulshandlingar som generella tendenser att 
fatta snabba och ogenomtänkta beslut.101 
 
Flera personlighetsstörningar, exempelvis antisocial- och borderline 
personlighetsstörning, är nära kopplade till brister i impulskontroll. Den 
bristande impulskontrollen utgör i dessa fall en del av den samlade 
symtombilden - särskilt vanligt är att detta tar sig uttryck i form av 
aggressiva och ibland våldsamma eller självdestruktiva utbrott.102 Intressant 
att notera är att det i relativt många av de fall där domstolen åberopar 29 
kap. 3 § 1 st. 2p. BrB brukar förekomma att gärningspersonen 
diagnosticerats med antingen borderline personlighetsstörning, antisocial 
personlighetsstörning eller ospecificerad psykisk sjukdom med 
impulsgenombrott, se vidare avsnitt 5.3.2 och 6.1 

5.3.2 Personlighetsstörningar 
Personlighetsstörning är ett samlingsnamn för de tillstånd då individens 
personlighetsdrag är så maladaptiva och uttalade att individen antingen har 
en social eller yrkesmässig funktionsnedsättning eller själv plågas av sitt 
tillstånd. I klassifikationssystemet DSM-IV förekommer tio olika 
personlighetsstörningar.103 Personlighetsstörningar är inte medfödda, utan 
utvecklas under uppväxten. Förekomsten av till exempelvis ADHD i 
barndomen kan dock öka risken för att den drabbade utvecklar en 
personlighetsstörning senare i livet.104 Kännetecknande för 
personlighetsstörningarna är att den drabbade visar upp ett mönster av 
beteenden som skiljer sig markant från vad som är socialt acceptabelt eller 
förväntat. Störningen kan till exempel ta sig uttryck i individens sätt att 

                                                 
100 Lidberg, Wiklund (red.) s.359 
101 Lidberg, Wiklund (red.) s.360 
102 Lidberg, Wiklund (red.) s.359 
103 Socialstyrelsen rapport 2000:2 - Psykiskt störda lagöverträdare s.29 
104 Lidberg, Wiklund (red) s.221 
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uppfatta sig själv eller sin omgivning, i störningar eller oregelbundenheter i 
dennes känsloliv eller i dennes impulskontroll.105 De utagerande 
personlighetsstörningarna är särskilt vanligt förekommande bland 
brottslingar. Dessa utgörs av antisocial-, borderline-, histrionisk- och 
narcissistisk personlighetsstörning.106 Av dessa är framförallt antisocial och- 
borderline personlighetsstörning av intresse, då det är dessa som tenderar att 
ha symtom som kan medföra brottsligt beteende. 
 
Antisocial personlighetsstörning påminner väldigt mycket om psykopati, 
vilket dock är ett begrepp som används i ett från DSM-IV separat 
klassificeringssystem.107  Individer med antisocial personlighetsstörning 
tenderar att ha problem att anpassa sig till regler och normer, vilket kommer 
till uttryck i brottslighet. De är ofta impulsiva, struntar i andras och sin egen 
säkerhet och kan vara aggressiva. Ofta uppvisar de likgiltighet inför att såra 
eller skada andra och saknar ångerkänslor.108 En stor del av 
fängelsepopulationen har funnits lida av antisocial personlighetsstörning.109  
 
Borderline personlighetsstörning kan innebära olika saker beroende på 
vilket klassificeringssystem som tillämpas. Enligt DSM-IV kan personer 
med detta tillstånd uppvisa perioder av aggressivitet, psykos och 
hyperaktivitet. De är ofta instabila i såväl självbild som självförtroende och 
kan ha svårt att kontrollera impulser. Ofta är denna bristande impulskontroll 
nära sammanbunden med aggressivitet, vilket kan leda till att den 
personlighetsstörde uppträder hotfullt eller hamnar i slagsmål.110 
 
Personlighetsstörningarna torde regelmässigt vara att klassa som psykiska 
sjukdomar av icke - allvarlig karaktär.111 Graden kan variera från person till 
person. När bristande impulskontroll utgör en del av sjukdomsbilden bör 
tillståndet i många fall kunna räknas som en förmildrande omständighet 
enligt 29 kap. 3 § 1 st. 2p. Att schablonmässigt beakta förekomsten av en 
personlighetsstörning som en förmildrande omständighet skulle dock många 
gånger kunna stå i direkt strid med individualpreventiva hänsyn.  
 
Det saknas kunskap om vilka effekterna av rättsspsykiatrisk vård respektive 
kriminalvård egentligen är i denna grupp, och i vilka fall det ena eller det 
andra är att föredra ur återfallssynpunkt. I en rapport från socialstyrelsen 
påpekas att det finns flera studier som pekar mot att rättspsykiatrisk vård 
rent av har en försämrande effekt, i bemärkelsen att det ökar risken för 
återfall i brottslighet, på vissa kategorier av personlighetsstörda 
förbrytare.112 

                                                 
105 Lidberg, Wiklund (red) s.225 
106 Lidberg, Wiklund (red.) s.224 
107 Tillstånden är, om inte identiska, väldigt lika. Främsta skillnaden är att psykopati är ett 
begrepp hänförligt till klassificeringssystemet ICP-10 
108 Lidberg, Wiklund (red.) s.225-226 
109 Se vidare avsnitt 5.4 
110 Lidberg, Wiklund (red.) s.229 
111Jfr Socialstyrelsens rapport 2000:2- Psykiskt störda lagöverträdare s.30 
112 Socialstyrelsens rapport 2000:2 - Psykiskt störda lagöverträdare s. 30-31 
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5.3.3 Bipolär sjukdom (manisk-depressiv 
psykos) 

Bipolär sjukdom, tidigare kallad manodepressiv sinnessjukdom, 
kännetecknas av att den drabbade går igenom periodiska, radikala 
förändringar i humöret, varvat med perioder av full psykisk friskhet.113 
Sjukdomen består av två huvudsakliga symptombilder - depression och 
mani. Den drabbade växlar ofta mellan dessa i relativt jämna intervaller och 
tenderar även i övrigt att snabbt skifta i humör och känslor. I det depressiva 
stadiet blir den drabbade nerstämd, ångestfylld och har ofta svårt att ta egna 
initiativ.114 Internationellt har det dokumenterats ett flertal fall av mord- 
självmord där gärningspersonen led av bipolär sjukdom och var i det 
depressiva stadiet.115  
 
I det maniska stadiet kan den sjuke bli rastlös, pratsam och hyperaktiv. 
Under de maniska perioderna har den drabbade ofta väldigt lite sömnbehov, 
stegrad självkänsla och ökad livslust, men tenderar också att vara väldigt 
lättretlig, lättprovocerad och kan bli aggressiv under kortare perioder.116 
Dock verkar det vara sällsynt att bipolära i det maniska stadiet begår brott, 
särskilt av allvarligare slag.117 Studier har visat att det överhuvudtaget är 
sällsynt att bipolärt sjuka begår brott överhuvudtaget. Endast mellan 2-7 
procent av de som genomgår rättspsykiatrisk undersökning diagnosticeras 
med någon form av bipolär sjukdom.118 De senaste åren har dock ett flertal 
fall där den tilltalade befanns lida av någon form av bipolär sjukdom 
uppmärksammats i media.119 Frågan om manodepressiva förbrytare har 
därför fått ett ganska stort genomslag. Med hänsyn till en undersökning som 
nyligen genomfördes av forskare på Karolinska institutet, vilken kom till 
slutsatsen att de som led av bipolär sjukdom inte utförde brottsliga 
handlingar i nämnvärt större utsträckning än resten av befolkningen kan 
uppmärksamheten dock tyckas något oförtjänt.120 Frågan om bipolära 
lagöverträdare förblir dock intressant på grund av de stora variationerna i 
sjukdomens förlopp. Detta tillstånd torde därför kräva att domstolarna 
särskilt noggrant utreder den tilltalades tillstånd vid gärningstillfället.  

5.4 Psykisk sjukdom – utbredning bland 
den brottsliga populationen 

De i avsnitt 5.3 beskrivna psykiska tillstånden bör i de flesta fall beaktas 
som en för brottet förmildrande omständighet enligt 29 kap. 3 § 1 st. 2 p. 
BrB. Enligt den ovannämnda studien som genomfördes av socialstyrelsen år 

                                                 
113 Lidberg, Wiklund (red.) s.195 
114 Lidberg, Freese s.161-162 
115 Lidberg, Wiklund (red.) s.197 
116 Lidberg, Freese s.162 
117 Lidberg, Wiklund (red.) s.198-199 
118 Lidberg, Wiklund (red.) s.198-199 
119 Se till exempel Söderbergh m.fl: Bipolär sjukdom inte riskfaktor för våldsbrott 
120 Fazel, m.fl.: Bipolar disorder and violent crime (2010)  
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2000 dömdes majoriteten av förbrytare med till exempel 
personlighetsstörning till fängelse. Vanligaste påföljden efter fängelse var 
rättspsykiatrisk vård.121 Detta talar för att domstolarna i de flesta fall bör ha 
betraktat personlighetsstörningar som psykiska störningar av normalgraden. 
Efter slopandet av fängelseförbudet för allvarligt psykiskt störda 2008 torde 
andelen förbrytare med personlighetsstörningar som dömts, och döms, till 
fängelse vara ännu högre. En studie från 1995 uppskattade att minst hälften 
av de svenska fångarna hade någon form av personlighetsstörning.122 Frågan 
om behandlingen av personlighetsstörda lagöverträdare bör alltså vara en 
som domstolen ställs inför relativt ofta.  
 
Utöver de i avsnitt 5.3.1–5.3.3 nämnda störningarna är så kallade 
autismspektrumsstörningar, kändast och vanligast av vilka torde vara 
ADHD, eller hyperaktivitetssyndrom, vanligen förekommande bland 
befolkningen i allmänhet och hos den brottsliga populationen i synnerhet. 
Detta tillstånd visar sig vid en tidig ålder men blir i allmänhet bättre i vuxen 
ålder. Förekomsten av ADHD i barndomen kan dock leda till att den 
drabbade utvecklar personlighetsstörningar senare i livet. Det har 
uppskattats att uppemot tusen fångar i svenska fängelser lider av 
kvarstående ADHD.123 
 
Statistik rörande lagföringen av brottslingar efter påföljd pekar mot att 
andelen som döms till rättspsykiatrisk vård har minskat något de senaste 
åren. Efter 2008 är trenden mer påtaglig.124 Detta, sett i samband med den 
studie som visade att en majoritet av de förbrytare som hade någon form av 
personlighetsstörning dömdes till fängelse, bör innebära att reglerna om 
straffreduktion för psykiskt sjuka lagöverträdare ofta har kommit att 
tillämpas. Den i avsnitt 5.1.1.1 nämnda rapporten från åklagarmyndigheten 
visar dock att under åren 2000 respektive 2005 åberopades psykisk störning 
som förmildrande omständighet endast i 12 av 794 undersökta fall av 
exempelvis grov misshandel, motsvarande siffra för misshandel av 
normalgraden var totalt två fall, vilket motsvarar en procent av samtliga 
undersökta fall.125 Detta talar för att reglerna i praktiken tillämpades väldigt 
sällan. 
 
Sedan 2010 års reform och därigenom slopandet av de kvalificerande 
rekvisiten i 29 kap. 3 § BrB, bör reglerna om förmildrande omständigheter 
däremot ha fått en betydligt större roll i påföljdssystemet. Det torde idag 
vara vanligare att den tilltalades psykiska tillstånd beaktas och att 
domstolarna tydligare motiverar varför detta föranleder eller inte föranleder 
en sänkning av det utdömda straffet i förhållande till gärningens straffvärde. 
 

                                                 
121 Socialstyrelsen rapport 2000:2 – psykiskt störda lagöverträdare s.6 
122 Socialstyrelsen rapport 2000:2 – psykiskt störda lagöverträdare s.29 
123 Lidberg (red.) s.220-221 
124 BRÅ – Lagföringsbeslut. Tidsserier. Tabell 40b: lagförda efter påföljd 1975-2010 
125 Domstolarnas påföljdspraxis vid vissa våldsbrott. Rapport från Åklagarmyndigheten 
(2007) s.162, 122 
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6 Rättsfallsreferat med 
kommentarer rörande 
påföljdsbedömningen 

I detta avsnitt redovisas en relativt stor mängd rättsfall. Särskilt fokus läggs 
på domstolarna påföljdsbedömningar. Rättsfallen behandlar huvudsakligen 
våldsbrott – misshandel, grov misshandel, försök till mord och mord. Dock 
har även några fall av brott mot person - företrädesvis sexualbrott – och ett 
enstaka fall av rån inkluderats. Detta beror på att domstolarna i dessa fall har 
varit synnerligen tydliga i sin tillämpning av 29 kap. 3 § BrB, vilket ger ett 
bättre underlag för såväl en analys av hur paragrafen tillämpas, som en 
sammanställning av straffreduktionernas storlek. Rättsfallen är sorterade 
efter årtal, därefter domstol och slutligen datum. Domarna är framförallt 
från 2008, 2010 och 2011. Anledningen till att fokus har lagts på domar från 
dessa år är att det möjliggör en undersökning av de i uppsatsen tidigare 
nämnda reformernas inverkan på domstolarnas dömande verksamhet. 
 
Vid läsandet av detta avsnitt bör reformen som redovisas i avsnitt 5.1.1 has i 
åtanke. Anledningen är att denna bör ha påverkat straffmätningspraxis på 
två sätt. Dels torde den ha inneburit att domstolarna dömer ut hårdare straff 
för våldsbrott än tidigare, dels att försvårande och förmildrande 
omständigheter beaktats i betydligt högre utsträckning av domstolarna. 
Detta innebär att rättsfallen lämpligen bör hänföras till en av två kategorier 
beroende på vilken tid de tillkom.126 Den statistik som ligger till grund för 
straffgenomsnitten som redovisas bygger på fall från innan reformen. Det 
bör därför beaktas att genomsnittstraff för olika brottstyper sedan dess kan 
ha ändrats eller kan komma att ändras inom den närmaste tiden. 127 
 
Samtliga redovisade rättsfall har valts ut efter liknande sökkriterier, men det 
bör noteras att arten och graden av de tilltalades psykiska tillstånd skiljer sig 
väsentligt åt mellan fallen. 

                                                 
126 Lagändringen trädde i kraft 1 juli 2010, jfr prop.2009/10:158 
127 Lagändringen torde bland annat innebära att de genomsnittstraff som redovisas löpande 
genom avsnittet troligen är något för låga för att rättvist kunna jämföras med de rättsfall 
som hänför sig till tiden efter den 1 juli 2010. 
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6.1 Rättsfall från tings- och hovrätterna 

6.1.1 2007 

6.1.1.1 Hovrätten för nedre Norrlands dom av den 29 
mars 2007 i mål nr. B 126-07 (överklagat från 
Hudiksvalls tingsrätt) 

Den tilltalade, CB, stod åtalad för ett fall av grov våldtäkt. CB arbetade som 
vårdare på ett gruppboende för fysiskt och mentalt handikappade. Vid 
gärningstillfället arbetade han natt. Vid något tillfälle under natten våldtog 
han en på gruppboendet boende kvinna med allvarliga mentala och fysiska 
handikapp. När gärningen ifråga skedde var CB ensam kvar som anställd på 
boendet. Tingsrätten anförde att det att CB hade utnyttjat kvinnans 
fullständigt skyddslösa tillstånd och att gärningen hade föregåtts av visst 
planerande medförde att den skulle betraktas som grov våldtäkt.  
 
Tingsrätten kom fram till att gärningens objektiva straffvärde uppgick till 
sex års fängelse. Som förmildrande omständigheter beaktades dock att CB 
led av en psykisk störning som medförde att han hade starkt nedsatt förmåga 
att kontrollera sitt handlande, att hans handlande stod i samband med hans 
bristande utveckling och erfarenhet samt att han vid gärningstillfället endast 
var 19 år. Tingsrätten fann att dessa omständigheter utgjorde skäl att sätta 
straffet lägre än vad som var föreskrivet för gärningen. Straffet bestämdes 
till 3 års fängelse. Hovrätten anslöt sig till tingsrättens påföljdsbestämning 
och fastställde tingsrättens domslut. 
 
Det genomsnittsliga straffet för  grov våldtäkt är fängelse i fem år och tio 
månader.128 Det av tingsrätten fastställda objektiva straffvärdet hamnade 
alltså nära genomsnittet. Riktpunkten för så kallad ungdomsrabatt när 
gärningsmannen är 19 år är att straffet ska motsvara ungefär två tredjedelar 
av motsvarande straff för den som vid gärningstillfället var fullt 
straffmyndig.129 Detta innebär att straffvärdet efter ungdomsrabatt torde ha 
blivit ca 4 år. Därtill beaktades i ovannämnda fall den tilltalades psykiska 
tillstånd och bristande utveckling. Straffreduktionens storlek för den 
psykiska sjukdomen bör därför, med hänsyn till det utdömda straffet på tre 
år, kunna uppskattas till ca 6 månader.130 Detta motsvarar ungefär 8,3 
procent av det objektiva straffvärdet eller 12,5 procent av straffvärdet efter 
beaktande av den tilltalades ungdom.  
 

                                                 
128 Borgeke, m.fl. s.293 
129 Borgeke, m.fl. s.85 notera att 21 är lägsta åldern för full straffmyndighet. Se dessutom 
29 kap. 7 § BrB, vilken innhåller föreskrifter om straffreduktion på grund av ungdom. 
130 1 år/2 = 6 månader. Beräkningen grundas i att psykisk sjukdom endast utgjorde en av två 
förmildrande omständigheter enligt 29 kap. 3 § BrB. Den utgör en uppskattning och bör 
inte beaktas som absolut. 
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6.1.2 2008 

6.1.2.1 Svea hovrätts dom av den 14 augusti 2008 i mål 
nr. B 5417-08 (överklagat från Stockholms 
tingsrätt) 

Den tilltalade, WM, stod åtalad för bland annat grov misshandel. 
Målsägandena, AP och SM, var på väg hem sent på kvällen. Efter att de gått 
in i trappuppgången till ett hyreshus där SM bodde följde WM och en vän 
till denne med in genom porten. SM, som inte kände igen WM eller dennes 
kamrat frågade dem vad de gjorde där. När de svarade undanflyktande bad 
hon dem att gå. Handgemäng uppstod därefter mellan AP och WMs kamrat. 
När WM blev varse om detta drog han kniv och högg mot AP. Denne 
skadades allvarligt, med bland annat en punkterad lunga som följd av 
huggen. Han högg även SM, som dock kom undan med lindrigare skador. 
WM stod även åtalad för att vid ett annat tillfälle ha hotat och huggit en 
bekant.  
 
Enligt det rättspsykiatriska utlåtandet uppvisade WM tecken på att ha en 
antisocial personlighetsstörning med psykopatiska drag. Tingsrätten ansåg 
att det objektiva straffvärdet för gärningarna, om den tilltalade hade varit 
vuxen vid gärningstillfället, objektivt motsvarade fem års fängelse. Den 
tilltalade hade dock endast fyllt 16 år vid gärningstillfällena. Tingsrätten 
dömde därför WM till ett år och sex månaders sluten ungdomsvård. 
Hovrätten fastställde tingsrättens domslut och ansåg att 
straffvärdebedömningen var korrekt gjord.  
 
I fallet åberopades inte särskilt den tilltalades psykiska tillstånd vid 
straffvärdebedömningen. Detta kan ha berott på att den så kallade 
ungdomsrabatten medförde en så kraftig sänkning av straffvärdet att detta 
”konsumerade” övriga förmildrande omständigheter. Riktpunkterna för 
tillämpningen av 29 kap. 7 § BrB innebär att straffet för den som vid 
gärningstillfället var 16 år ska sättas motsvarande en fjärdedel av vad 
straffvärdet hade varit för en fullt straffmyndig individ.131 När en grund för 
sådan kraftig sänkning av straffet redan föreligger torde det krävas väldigt 
starka skäl för att reducera straffet ytterligare. Vidare kan det diskuteras 
huruvida det är lämpligt att betrakta antisocial personlighetsstörning som en 
förmildrande omständighet i de fall denna endast i mindre utsträckning 
medförde brister i gärningspersonens handlingskontroll. Detta kan sägas stå 
i strid med individualpreventiva hänsyn.132  
 

                                                 
131 Borgeke, m.fl., s.85 
132 Jämför avsnitt 4.2.1 samt 5.4 
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6.1.2.2 Svea hovrätts dom av den 31 oktober 2008 i 
mål nr. B 7248-08 (överklagat från Falu 
tingsrätt) 

Den tilltalade, TA, stod åtalad för grov misshandel. TA menade att han blev 
besinnningslös närhelst han blev arg. Målsäganden, MW, hade fått 
omfattande skador av misshandeln, vilka enligt läkarutlåtande troligtvis 
skulle medföra permanenta men.  
 
Tingsrätten dömde TA till tre års fängelse. Detta inkluderade ett fall av 
hemfridsbrott och skadegörelse, samt en undanröjd skyddstillsyn. Enligt det 
rättspsykiatriska utlåtandet led TA av ADHD och uppvisade dessutom 
inslag av socialfobiska besvär. Rättsläkaren menade att detta var att betrakta 
som en psykisk störning av icke-allvarlig karaktär. Varken tings- eller 
hovrätten ansåg att denna störning kunde anses vara sådan att den påverkade 
TA:s förmåga att kontrollera sina handlingar nämnvärt, varför den ej 
beaktades som en förmildrande omständighet. Hovrätten fastställde därför 
tingsrättens domslut. 
 

6.1.2.3 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom av 
den 15 maj 2008 i mål nr. B 1659-07 (överklagat 
från Lunds tingsrätt) 

Den tilltalade, JE, stod åtalad för att ha sparkat målsäganden, PS, hårt och 
upprepade gånger när denne låg på marken. Tingsrätten anförde att JE:s 
personliga förhållanden talade för att han hade starkt behov av vård för att 
komma tillrätta med sina missbruksproblem och psykiska ohälsa, men att en 
skyddstillsynspåföljd inte skulle vara tillräckligt ingripande. I övrigt 
nämndes inte den tilltalades psykiska tillstånd vid påföljdsbestämningen. 
Tingsrätten bedömde brottet som grov misshandel och bestämde påföljden 
till ett års fängelse. 
 
Hovrätten diskuterade i större detalj frågor om den tilltalades personliga 
förhållanden. Enligt det rättspsykiatriska utlåtandet uppfyllde JE kriterierna 
för alkoholberoende och uppvisade drag av borderline 
personlighetsstörning, vilket förklarade hans självdestruktiva beteende och 
aggressiva impulsgenombrott. Hovrätten bedömde att misshandeln var av 
normalgraden och att gärningens straffvärde motsvarade sex månaders 
fängelse. Med hänsyn till ovan anförda omständigheter dömdes dock J.E. till 
skyddstillsyn med så kallad kontraktsvård istället för fängelse. 
 
Det genomsnittliga straffet för grov misshandel var fängelse ett år och sju 
månader.133 För misshandel av normalgraden, i de fall då fängelse döms ut 
är genomsnittstraffet 4 månader.134 Med hänsyn till tingsrättens och 
hovrättens straffvärdebedömning ansågs troligen gärningarna ha något lägre 
                                                 
133 Borgeke, m.fl. s.233, se även Domstolarnas påföljdspraxis vid vissa våldsbrott. Rapport 
från Åklagarmyndigheten (2007)  s.146 
134 Borgeke, m.fl. s.223, se även Domstolarnas påföljdspraxis vid vissa våldsbrott. Rapport 
från Åklagarmyndigheten (2007)  s.113 
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straffvärde än genomsnittet för grov misshandel, men något högre än 
straffvärdet för misshandel av normalgraden. Tingsrätten åberopade inte 
uttryckligen 29 kap. 3 § BrB, men uttalade i sina domskäl att den 
lämpligaste påföljden för JE hade varit skyddstillsyn för att komma till rätta 
med sina psykiska problem, men att gärningarna var av sådan art och med så 
högt straffvärde att det fanns mycket starka skäl att välja en fängelsepåföljd. 
Tingsrätten dömde JE till ett års fängelse – straffminimum för grov 
misshandel. Hovrätten beaktade uttryckligen den tilltalades psykiska 
problematik, vilket dock huvudsakligen inverkade på påföljdsbestämningen 
snarare än straffvärdebedömningen. 
 

6.1.2.4 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom av 
den 15 september 2008 i mål nr. B 1818-08 
(överklagat från Lunds tingsrätt) 

GS stod åtalad för bland annat grov misshandel. Han hade brutit sig in i en 
lägenhet som beboddes av JF. tillika GS före detta flickväns nuvarande 
pojkvän. Väl där sökte han upp JF som låg och sov i lägenheten och utövade 
kraftigt våld mot dennes huvud med ett metallföremål. Tingsrätten anförde 
att gärningarna (varav grov misshandel var huvudbrottet) hade ett samlat 
straffvärde på två år och några månader, men med hänsyn till GS psykiska 
störning sattes straffet till två års fängelse. Hovrätten ändrade tingsrättens 
dom i påföljdsdelen och dömde GS till ett år och fyra månaders fängelse. 
Hänsyn togs därvid till att GS led av en psykisk störning som kraftigt hade 
påverkat hans förmåga att kontrollera sitt handlande vid gärningstillfället. 
 
Genomsnittstraffet för grov misshandel var ett år och sju månader.135 I detta 
fall befanns den tilltalade även skyldig till två fall av misshandel av 
normalgraden, hemfridsbrott, skadegörelse med mera. Tingsrättens 
bedömning att straffvärdet motsvarade två år och några månader synes 
därför inte orimlig. Straffreduktionen på grund av den psykiska störningen 
torde i tingsrätten varit ungefär 3 eller 4 månader motsvarande ca 11,1 eller 
14,2 procent, beroende på hur ”några månader” ska tolkas. Hovrätten 
konstaterade i sina domskäl att straffvärdet för den samlade brottsligheten 
uppgick till ett år och fyra månader efter att GS psykiska störning hade 
beaktats som förmildrade omständighet. Något objektivt straffvärde angavs 
inte. Rimligtvis torde det objektiva straffvärdet ha uppgått till ungefär två år, 
alltså nära tingsrättens bedömning. Detta skulle innebära att 
straffreduktionen var åtta månader, eller 33,3 procent i jämförelse med det 
ungefärliga objektiva straffvärdet. I jämförelse med genomsnittstraffet för 
grov misshandel satte dock hovrätten straffet ca 15,8 procent lägre.136 
 

                                                 
135 Borgeke, m.fl. s.146 
136 16 månader jämfört med 19, reduktion på tre månader. 3/19 = 15,8 % 
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6.1.2.5 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom av 
den 17 november 2008 i mål nr. B 2374-08 
(överklagat från Kristianstads tingsrätt) 

I detta fall stod TB åtalad för olaga hot respektive grov misshandel av 
målsägandena AS respektive JS. Av utredningen i fallet famgick att JS och 
AS var ute och körde på kvällen. Anledningen till detta var att de skulle 
skaffa cigaretter. De stannade till vid TBs bostad eftersom denne vid något 
tidigare tillfälle hade sagt till JS att han kunde ordna billiga cigaretter. JS 
hälsade på TB och uppgav sitt ärende, varpå TB svarade att han kanske hade 
cigaretter i en stuga en liten bit bort. De tre åkte i JS bil till stugan. Väl där 
drog TB kniv och högg JS i nacken, varpå han hotade AS. Enligt TB hade 
han fått en panikartad reaktion när han insåg att han inte hade några 
cigaretter i stugan. 
 
Enligt det rättspsykiatriska utlåtandet led TB av psykiska besvär som dock 
inte var allvarliga till sin art. Åren innan gärningen hade han isolerat sig mer 
och mer från omvärlden, hade en hög ångestnivå, fick ofta panikattacker och 
hade bristfällig exekutiv förmåga. Enligt utlåtandet påverkade TB:s tillstånd 
uttryckligen hans förmåga att kontrollera sina handlingar. Tingsrätten ansåg 
att gärningarnas straffvärde motsvarade fängelse i tre år. Med hänsyn till 
TB:s psykiska tillstånd och bristande utveckling bestämdes dock påföljden 
till ett år och tio månader i fängelse. Hovrätten ansåg, i likhet med 
tingsrätten, att gärningen var att se som grov misshandel, men uttryckte att i 
mildrande riktning talade att händelseförloppet var kortvarigt och att 
skadorna på JS var ringa. Straffvärdet motsvarade enligt hovrätten 2 års 
fängelse. Med hänvisning till 29 kap. 3 § 1 st. 2 och 3 p. BrB bestämde 
hovrätten dock påföljden till skyddstillsyn och med hänvisning till 28 kap. 3 
§ BrB förenades denna med tre månaders fängelse och så kallad 
kontraktsvård. 
 
Som har nämnts innan är det genomsnittliga straffet för grov misshandel ett 
år och sju månaders fängelse. Straffvärdet bedömdes alltså vara högre än 
genomsnittet i såväl tingsrätt som hovrätt. På grund av den tilltalades 
psykiska störning och bristande utveckling reducerade tingsrätten straffet 
med 14 månader jämfört med det objektiva straffvärdet. Detta motsvarar en 
sänkning med ungefär 38,8 procent, varav den psykiska störningen bör ha 
föranlett ungefär halva straffreduktionen, eller 19,4 procent. I hovrätten 
spelade den psykiska störningen framförallt roll för påföljdsbestämningen 
snarare än straffmätningen. Straffet måste dock sägas ha lindrats markant 
jämfört med det objektiva straffvärdet.  
 

6.1.2.6 Göta hovrätts dom av den 21 oktober 2008 i 
mål nr. B 1028-08 och B 1196-08 (överklagat 
från Växjö tingsrätt) 

I detta fall stod den tilltalade, JD, åtalad för bland annat grov misshandel. 
Av utredningen framgick att den tilltalade, tillsammans med målsäganden 
RA, hade suttit och spelat kort hemma hos RAs nuvarande, tillika JDs före 
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detta flickvän, MK. Efter en hetsig ordväxling hämtade JD en kniv och 
attackerade RA. Denne fick därefter tag i kniven och ett knivslagsmål 
utbröt. Såväl tingsrätten som hovrätten utgick från att RA agerade i nödvärn, 
varför endast JDs gärningar prövades. 
 
Av den rättspsykiatriska undersökningen framgick att JD led av en 
psykiatrisk störning med neurokognitiv dysfunktion och 
panikångestsyndrom, vilket ej var att betrakta som allvarlig psykisk 
störning. Vid straffmätningen beaktade tingsrätten i mildrande riktning såväl 
JDs psykiska tillstånd som det att gärningen föranletts av annans grovt 
kränkande beteende. JD dömdes till åtta månaders fängelse. Hovrätten 
fastställde tingsrättens domslut med samma motivering. 
 
I jämförelse med genomsnittsstraffet för grov misshandel var det utdömda 
straffet i detta fall elva månader kortare.137 Detta motsvarar en nedsättning 
med ca 57,9 procent. Det måste härtill tas i beaktande att gärningen ansågs 
föranledd av annans grovt kränkande beteende. Den faktiska 
straffnedsättningen på grund av den tilltalades psykiska tillstånd torde därför 
endast ha stått för en mindre del av straffreduktionen. Något objektivt 
straffvärde angavs inte, varför det ej går att bedöma reduktionens storlek i 
förhållande till detta. Det bör även noteras att skäl ansågs föreligga att döma 
den tilltalade till ett fängelsestraff som var 4 månader kortare än 
straffminimum för grov misshandel. 

6.1.3 2009/ 2010 

6.1.3.1 Svea hovrätts dom av den 10 juni 2009 i mål nr. 
B 822-09 (överklagat från Södertälje tingsrätt) 

SH stod åtalad för försök till mord, olaga hot och misshandel. SH och 
målsäganden AH var bekanta sedan tonåren. Den för gärningen aktuella 
dagen kom AH hem till SH på morgonen och de två förtärde mat och 
alkohol. AH började av okänd anledning att gråta, varpå SH, enligt egen 
uppgift, började uppleva det som att han inte var sig själv. Han plockade 
upp en yxa och slog AH i huvudet fyra gånger med den platta sidan av yxan. 
Han trodde därefter att hon var död. Han förklarade att han i stunden ville 
”befria henne”. 
 
Tingsrätten ansåg att brottslighetens objektiva straffvärde motsvarade 
fängelse sex år. Av personutredningen i målet framgick dock att SH led av 
antisocial- och borderline personlighetsstörning, vilket ansågs ha påverkat 
hans förmåga att kontrollera sitt handlande. Tingsrätten bestämde därför 
påföljden till fem års fängelse. Även hovrätten beaktade AH:s psykiska 
tillstånd, men menade att det objektiva straffvärdet för mordförsöket var 
högre, bland annat då det varit helt oprovocerat och utförts med direkt 
uppsåt att döda. Hovrätten bestämde därför påföljden till sex års fängelse. 
 

                                                 
137 Ett år och sju månader, se Borgeke, m.fl., s.146 
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Normalstraffet för försök till mord torde vara ungefär åtta års fängelse. 
Genomsnittstraffet, avseende tidsbestämda straff för mord var tidigare åtta 
år och fyra månaders fängelse.138 Straffreduktionen jämfört med 
genomsnitts- och normalstraff var i tingsrätten motsvarande tre år, i 
hovrätten två. Detta motsvarar 37,5 procent respektive 25 procent. Jämfört 
med det av tingsrätten faställda objektiva straffvärdet var reduktionen ett år 
av sex, motsvarande 16, 6 procent. Eftersom hovrätten ej uttryckte något 
objektivt straffvärde går det inte med fullständig säkerhet att bedöma 
straffreduktionens storlek i förhållande till detta. 
 

6.1.3.2 Svea hovrätts dom av den 30 juli 2010 i mål nr. 
B 3601-10 (överklagat från Stockholms 
tingsrätt)  

MH stod åtalad för försök till mord på TL. TL uppgav för rätten att han och 
MH tidigare hade varit ett par. Vid den för gärningstillfället aktuella kvällen 
hade MH och TL sett film hemma hos honom. Han hade tidigare berättat för 
MH att han hade träffat en ny flickvän och efter filmen markerade han att 
han tyckte att MH skulle gå hem. Hon frågade honom om han ville göra en 
”närvaroövning” innan hon gick, vilket han gick med på. Hon bad honom 
att lägga sig ner på rygg i köket och blunda. När han hörde ett ljud öppnade 
han ögonen och såg hur MH var på väg mot honom med en kniv. Han 
lyckades få tag i kniven när den bara var några centimeter från bröstet och 
efter en kortvarig kamp lyckades han knuffa MH ifrån sig. MH berättade i 
sin tur att hon varit i kontakt med psykolog eftersom hon en tid innan den 
aktuella händelsen hade drabbats av tankar på att döda TL. MH medgav 
även att hon ursprungligen hade haft för avsikt att döda TL. 
 
Tingsrätten ansåg att gärningen skulle betraktas som försökt till mord. Som 
omständigheter som skulle beaktas vid straffmätningen angavs att brottet 
riktade sig mot TL i hans eget hem, hade varit helt oprovocerat och att MH 
hade utnyttjat TL:s tillit till henne. I mildrande riktning talade dock att 
händelseförloppet hade varit kortvarigt och att TL endast drabbats av 
lindriga fysiska skador. Det objektiva straffvärdet bedömdes vara åtta år. Av 
det rättspsykiatriska utlåtandet framgick att MH led av en 
personlighetsstörning som innebar att hon kunde drabbas av starka känslor 
och att hon hade svårt att kontrollera impulser. Med hänsyn till hennes 
psykiska tillstånd bestämde tingsrätten påföljden till sex års fängelse. 
Hovrätten instämde i brottsrubriceringen och höll med om att det objektiva 
straffvärdet motsvarade åtta års fängelse. Hovrätten diskuterade MH:s 
psykiska problematik i större detalj. Av yttrande inhämtat från 
socialnämnden framgick att MH:s psykiska störning innefattade 
gränspsykotiska tillstånd och dissasociativa symtom. Hennes tillstånd 
ansågs i princip vara ett gränsfall mot allvarlig psykisk sjukdom. Hovrätten 
bestämde av det skälet påföljden till fyra års fängelse. 
 

                                                 
138 Borgeke, m.fl. s.205 
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Det objektiva straffvärdet i detta fall uppmättes till åtta års fängelse av såväl 
tingsrätt som hovrätt. Detta innebär att straffreduktionen, vilken uppgick till 
två år i tingsrätten och fyra år i hovrätten, motsvarade 25 respektive 50 
procent. Straffreduktionen i hovrätten kan synas något hög. Hovrätten 
motiverade det dock med att ”Om den tilltalades tillstånd visserligen inte 
varit sådant att fängelseförbud gäller, men ändå legat nära det tillståndet, bör 
straffvärdet kunna reduceras i betydande mån.”139 
 

6.1.3.3 Svea hovrätts dom av den 24 september 2010 i 
mål nr. B 2976-10 (överklagat från Gotlands 
tingsrätt) 

Den tilltalade, DE, stod åtalad för flera fall av misshandel av normalgraden. 
Av utredningen i fallet framgick att DE hade blivit diagnostiserad med 
Multipel Skleros (MS) och tog kortisontabletter mot ögonproblem. DE 
visade sig dock vara överkänslig mot kortisonet, vilket ledde till att han 
upplevde maniska perioder med psykotiska genombrott. Vid 
gärningstillfället hade han varit ute och gått när han mötte en grupp 
ungdomar på vägen. Han fick intrycket av att de viskade om honom och han 
kände sig enligt egen uppgift hotad, varför han attackerade dem med 
knytnävsslag. Händelseförloppet var kortvarigt och ingen av ungdomarna 
fick allvarliga skador. 
 
TR anförde att gärningarna hade ett straffvärde på tre månader om man inte 
tog i beaktande förmildrande omständigheter. Tingsrätten dömde honom 
dock, med beaktande av reaktionen på kortisonmedicineringen, till 
skyddstillsyn och samhällstjänst i 60 timmar. Alternativstraffet motsvarade 
två månaders fängelse. Hovrätten ogillade en av åtalspunkterna (en av tre 
misshandelsfall) och ansåg att påföljden, med beaktande av DE:s psykiska 
tillstånd och levnadsvillkor, kunde stanna vid villkorlig dom och böter. 
Straffreduktionen i tingsrätten var en månad. Eftersom det objektiva 
straffvärdet ansågs vara tre månaders fängelse motsvarade reduktionen ca 
33,3 procent. Hovrätten beaktade däremot den tilltalades psykiska tillstånd 
och levnadssituation i övrigt framförallt i frågan om val av påföljd. 
 

6.1.3.4 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom av 
den 24 juni 2010 i mål nr. B 1079-10 (överklagat 
från Kristianstads tingsrätt)  

Den tilltalade, CÖ, stod åtalad för ett fall av försök till mord, ett fall av 
våldtäkt och ett fall av människorov. Samtliga gärningar hade begåtts mot 
en och samma person, EP. Av utredningen framgick att CÖ och EP hade 
haft en relation som bitvis var stormig. Det framgick även att han vid ett 
tillfälle hade misshandlat och våldtagit EP. Med anledning av detta 
hämtades han några dagar därefter upp av polis, varpå han självmant ledde 
polisen till ett fält där EP hittades svårt misshandlad. Skadorna var mycket 
allvarliga och talade för att att kraftigt och besinningslöst våld hade utövats. 
                                                 
139 S.4 st.1 i hovrättens dom 



43 
 

Enligt de poliser som var först på plats var EP:s ansikte fullständigt 
oigenkännbart. Rättsläkaren menade att brottsoffret inte hade överlevt utan 
första hjälpen från polisen. 
 
Tingsrätten gjorde en noggrann framställning av hur den hade gått till väga 
vid straffmätningen. Straffvärdet för mordförsöket ansågs vara 12 års 
fängelse. Till detta lades hälften av minimistraffen för våldtäkt och 
människorov, vilket medförde att straffvärdet ökade till 15 års fängelse. 
Enligt ett rättspsykiatriskt utlåtande hade CÖ tendenser till impulsivt 
agerande, särskilt under hög stimulans. Vidare hade han svårt att hantera 
impulser och sina aggressioner i känslomässigt påfrestande situationer. 
Tingsrätten beaktade CÖ:s psykiska tillstånd som en förmildrande 
omständighet som medförde en straffvärdereducering på ett år. Med 
beaktande av den tilltalades ungdom bestämdes påföljden slutligen till 12 
års fängelse. Hovrätten ansåg däremot att gärningens objektiva straffvärde 
motsvarade 14 års fängelse samt att CÖ:s psykiska tillstånd inte skulle 
föranleda någon straffreduktion. Med hänsyn till CÖ:s ungdom bestämdes 
påföljden till 12 års fängelse. 
 
Genomsnittsstraffet för mord var tidigare åtta år och fyra månader för de fall 
då det tidsbestämt straff utdömdes.140 Detta är dock baserat på statistik från 
tiden innan straffskalan för mord ändrades. Sedan dess torde normalstraffet 
för mord, vad avser tidsbestämda straff, ha höjts relativt mycket. I detta fall 
rörde det sig dock om ett brott på försöksstadiet, men omständigheterna 
talade för att gärningen hade varit synnerligen grov. Enligt tingsrätten 
föranledde den tilltalades psykiska tillstånd att straffet skulle sättas ned med 
ett år. Straffvärdet för den samlade brottsligheten var 15 år. Detta innebär att 
straffreduktionen på grund av psykisk störning motsvarade ungefär 6,7 
procent av det av tingsrätten bedömda straffvärdet. Hovrätten beaktade inte 
den tilltalades psykiska tillstånd i mildrande riktning. 
 

6.1.3.5 Göta hovrätts dom av den 22 februari 2010 i 
mål nr. B 106-10 (överklagat från skaraborgs 
tingsrätt) 

Den tilltalade, MA hade haft en relation med målsäganden, SB, i närmare 
två år. De delade lägenhet och vid gärningstillfället väntade SB deras barn. 
MA stod åtalad för att ha huggit SB i nacken, ryggen och i axlarna. 
Gärningen skedde kort efter att paret hade grälat, varpå MA stormade ut ur 
lägenheten. En vän till SB som befann sig i lägenheten plåstrade då om och 
tog hand om denne. När MA kom tillbaka till lägenheten gick han till 
angrepp på nytt. Totalt utdelade han sju eller åtta hugg. Skadorna blev dock 
inte särskilt omfattande, var aldrig livshotande och skulle enligt läkare inte 
lämna några bestående men.  
 

                                                 
140 Borgeke, m.fl. s.205 – notera, detta genomsnitt grundas på statistik från tiden innan 
straffskalan för mord ändrades 
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Tingsrätten bedömde ändå gärningen som försök till mord. Av en 
rättspsykiatrisk utredning framgick att MA hade diagnosen maladaptiv 
stressreaktion med både emotionella störningar och stört beteende i 
symtombilden. Tingsrätten beaktade dock inte detta som en förmildrande 
omständighet och dömde MA för försök till mord till sju års fängelse. 
Hovrätten ansåg att det inte gick att styrka att MA hade haft uppsåt att döda 
målsäganden och bedömde istället gärningen som grov misshandel. Med 
hänvisning till att han hade använt sig av knivar och att misshandeln var 
långvarig med successivt stegrat våld ansåg hovrätten att straffvärdet låg 
vida över straffminimum för grov misshandel Även hovrätten bortsåg från 
MA:s psykiska tillstånd vid straffmätningen. Påföljden bestämdes till tre år 
och sex månader. 
 

6.1.3.6 Göta hovrätts dom av den 27 april 2010 i mål 
nr. B 198-10 (överklagat från Växjö tingsrätt) 

I detta fall stod den tilltalade, PA, åtalad för grov misshandel mot AK. Av 
utredningen framgick att PA, AK och några andra suttit och druckit alkohol 
hemma hos en gemensam bekant. AK lämnade lägenheten under en period. 
När han kom tillbaka möttes han av PA utanför porten. Denne attackerade 
honom och riktade även sparkar mot målsägandens huvud när han låg på 
marken. Anledningen synes ha varit att AK tidigare under kvällen hade 
uppträtt provocerande. När polisen kom till platsen fann de AK medvetslös 
på marken utanför porten. Senare undersökning av rättsläkare visade att 
åtminstone nio slag eller sparkar hade utdelats.  
 
Tingsrätten konstaterade att PA inte hade begått gärningen under påverkan 
av en allvarlig psykisk störning och bestämde påföljden till ett års fängelse 
för grov misshandel. Hovrätten instämde i att misshandeln var att se som 
grov. Enligt ett i hovrätten inhämtat rättspsykiatriskt utlåtande hade PA 
utvecklat en personlighetsstörning. Hovrätten ansåg dock inte att detta 
kunde anses ha medfört att den tilltalade hade starkt nedsatt förmåga att 
kontrollera sitt handlande vid gärningstillfället och fastställde därför 
tingsrättens domslut.141 

6.1.3.7 Göta hovrätts dom av den 22 december 2010 i 
mål nr B 2252-10 (överklagat från Norrköpings 
tingsrätt) 

I detta fall stod ett flertal individer åtalade för en mängd olika brott, 
huvudsakligen olika fall av misshandel och grov misshandel. Detta referat 
fokuserar huvudsakligen på två av de tilltalade, JL och CT, samt 
gärningarna behandlade i åtalspunkterna tre och fem i fallet. 
Åtalspunkt tre avsåg en gärning där de två tilltalade, tillsammans med några 
andra, misstänktes för att ha misshandlat en person på en fest. Fallet 

                                                 
141 Tveksamt huruvida den psykiska störningen, med hänsyn till det redan låga straffvärdet, 
faktiskt borde ha medfört en strafflindring eller ej, även om den hade haft tydligare 
inverkan på den tilltalades handlande. Jfr NJA 2000 s.314, i vilket HD uttalar att starka skäl 
måste föreligga för att utdöma ett straff under straffmininimum.  
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bedömdes som misshandel av normalgraden. Åtalspunkt fem avsåg en 
händelse där JL och CT tillsammans med en till hade varit hemma hos JL 
för att hämta en bultsax att stjäla en moped med.  En annan boende i 
området, AL, tyckte att de tilltalade väsnades och gick ut för att säga till 
dem att dämpa sig. De tilltalade misshandlade därpå AL med knytnävsslag 
och med en bultsax. Enligt ett rättspsykiatriskt utlåtande led JL av 
neurokognitiva funktionshinder i form av DAMP, ADHD och aspergers 
syndrom. CT befanns lida av tourettes syndromm ADHD, dyslexi och mild 
mental retardation. Båda de tilltalade hade problem att kontrollera impulser 
och CT befanns dessutom vara lättmanipulerad.  
 
Tingsrätten bestämde påföljderna, med hänsyn till de tilltalades ålder och 
psykiska tillstånd till 1 års fängelse för JL och ett år och tre månaders 
fängelse för CT. Att CT dömdes till ett längre fängelsestraff motiverades 
dels med att han var något äldre än JL, dels att han även dömdes för 
ytterligare brottslighet, bland annat ett fall av rån. Hovrätten bedömde 
straffvärdet för handlingarna till ett år och tre månader respektive ett år och 
sex månaders fängelse för JL respektive CT. Med hänsyn tagen till deras 
ålder och deras psykiska tillstånd bestämde dock hovrätten påföljden för 
dem båda till skyddstillsyn och tre månaders fängelse. 
 
Det genomsnittliga fängelsestraffet för misshandel av normalgraden, 
respektive grov misshandel var, som nämnts ovan, 4 månader respektive ett 
år och sju månader.142 JL var vid gärningstillfällena 18 år, medan CT var 20 
år. Enligt riktpunkterna för ungdomsreduktion borde detta ha medfört ett 
straff för JL som motsvarade hälften av straffet för en fullt straffmyndig 
person, medan straffet för CT bör ha motsvarat ungefär fyra femtedelar av 
det fulla straffvärdet. Därtill hade de tilltalade ett flertal psykiska störningar 
av icke-allvarlig karaktär. Alla omständigheter sammantaget medförde att 
hovrätten dömde de tilltalade till skyddstillsyn med fängelse i tre månader. I 
detta fall hade de tilltalades psykiska tillstånd, i samband med andra 
strafflindrande omständigheter, alltså framförallt inverkan på frågan om 
påföljdsval. Detta kan till stor del bero på att straffvärdet ”sänktes” till den 
grad att fängelsestraff inte längre syntes motiverat. Vidare framkom det att 
de tilltalade, med hänsyn tagen till deras levnadsförhållanden, var i behov av 
stöd för att hållas borta från ytterligare brottslighet. 
 

6.1.3.8 Hovrätten för västra Sveriges dom av den 2 
september 2010 i mål nr. B 3219-10 (överklagat 
från Göteborgs tingsrätt) 

MJ stod åtalad för försök till mord på sin sambo KÖ. De två hade blivit ett 
par efter att ha träffats på ett behandlingshem för missbrukare. Av 
utredningen framgick att de två hade börjat bruka alkohol respektive 
antidepressiva läkemedel en kort tid innan gärningstillfället. Vid ett tillfälle 
hade MJ knuffat ner KÖ på golvet, tagit struptag om hennes hals och hotade 
henne med kniv. Någon dag därpå angreps KÖ av MJ med kniv och köttyxa. 

                                                 
142 Borgeke m.fl. s.223, 234 
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Han hade bland annat utdelat kraftiga slag mot ansikte, hals och bål med 
nämnda tillhyggen. Skadorna blev omfattande och kunde ha lett till döden.  
 
Tingsrätten ansåg att gärningen var att bedöma som försök till mord och att 
straffvärdet, om brottet hade fullbordats, hade varit mer än tio års fängelse. 
Med hänsyn till att brottet var på försökstadiet och att MJ led av en psykisk 
sjukdom som påverkade hans förmåga att kontrollera sitt handlande 
bestämde tingsrätten påföljden till åtta års fängelse. Hovrätten instämde i 
tingsrättens påföljdsbedömning. Vilken psykisk störning MJ led av 
redovisades inte, annat än att det nämndes att MJ hade varit psykiskt instabil 
tiden innan gärningen.  
 
Genomsnittet för mord var, innan reformen, 8 år och fyra månader för 
tidsbestämt straff.143 I några fall liknande det ovan redovisade, där 
målsägandena hade orsakats omfattande skador, ansågs de objektiva 
straffvärdena dock ligga betydligt högre.144 Det är svårt att fastställa vad 
domstolarna ansåg att det objektiva straffvärdet i detta fall var, men 
tingsrättens riktlinje att fullbordat straff hade lett till fängelse längre än tio år 
talar för att ett fullbordat brott hade haft ett straffvärde på mellan 12 – 14 år. 
Eftersom brottet stannade på försöksstadiet torde det objektiva straffvärdet 
ha varit under tio års fängelse. Detta innebär en konkret straffreduktion på 
grund av psykisk sjukdom på som mest mellan ett och två år, motsvarande 
mellan 11,1 och 20 procent av det objektiva straffvärdet. Jämfört med det 
tidigare genomsnittet, som dock inte avsåg försöksbrott, motsvarade 
straffrabatten fyra månader, eller 4 procent. Det bör has i åtanke att dessa 
beräkningar bygger på uppskattningar och därför inte är absoluta. 
 

6.1.3.9 Hovrätten för övre Norrlands dom av den 28 
juni 2010 i mål nr. B 95-10 (överklagat från 
Luleå tingsrätt) 

Den tilltalade, MH, stod åtalad för mordet på sin före detta sambo FS. Av 
utredningen i målet framgick att MH och FS hade två barn tillsammans. MH 
fick ofta vredesutbrott, men enligt vittnesutsagor blev han sällan våldsam. 
MH och FS kom överens om att separera 2008. Efter separationen följde en 
infekterad vårdnadstvist. FS hade den för gärningen aktuella dagen åkt ut till 
MH:s föräldragård för att hämta upp barnen. Enligt MH:s utsaga hade FS 
strax innan gärningstillfället sagt något i stil med ”du ska aldrig få träffa 
barnen mer”. Därefter hämtade MH en så kallad slaktmask145 som han hade 
i bakluckan av sin bil, gick nära FS och sköt henne i nacken, varpå hon 
avled omedelbart. 
 

                                                 
143 Borgeke, m.fl. s.205 
144 Jämför till exempel Hovrätten över Skåne och Blekinges dom av den 24 juni 2010 i mål 
nr. B 1079-10 samt Hovrätten för övre norrlands dom av den 13 september 2011 i mål nr. B 
637-11. I dessa fall bedömdes det objektiva straffvärdet motsvara 12 års fängelse (på 
försöksstadiet) respektive 14 års fängelse (för det fall brott hade fullbordats). Se härom 
avsnitt 6.1.3.4 samt 6.1.4.8 
145 En slags bultpistol  
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I det av tingsrätten inhämtade rättspsykiatriska utlåtandet framgick att MH 
inte hade begått gärningen under påverkan av allvarlig psykisk störning, 
men att han vid undersökningstillfället led av en allvarlig psykisk sjukdom i 
form av djup depressivitet med psykotiska symtom. Vad avsåg 
påföljdsbestämning angav tingsrätten att då MH inte hade lidit av en psykisk 
störning vid gärningstillfället gick det enligt 31 kap. 3 § 2 st. BrB inte att 
förena påföljden rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. 
Med hänsyn bland annat till kravet på en adekvat reaktion på brottet ansåg 
tingsrätten det därför motiverat att döma MH till fängelse. Straffet 
bestämdes till 14 års fängelse. Tingsrätten beaktade inte uttryckligen MH:s 
psykiska störning vid påföljdsbestämningen. I hovrätten beaktades MH:s 
psykiska störning däremot i större utsträckning. Enligt ett senare inhämtat 
rättspsykiatriskt utlåtande befanns MH lida av bipolär sjukdom, alltså 
manodepressivitet, vilket varierade kraftigt till sin allvarlighetsgrad. Vissa 
perioder var MH helt frisk, andra perioder hamnade han i ett 
gränspsykotiskt tillstånd. Även enligt detta andra utlåtande hade MH dock 
inte lidit av en allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället. Hovrätten 
ansåg, på liknande skäl som tingsrätten, att skäl fanns att döma MH till 
fängelse. Vid straffmätningen beaktades dock MH:s sjukdom och påföljden 
bestämdes till 12 års fängelse.  
 
I förhållande till brottets allvarhetsgrad bör det objektiva straffvärdet 
rimligtvis ha varit nära det som tingsrätten bedömde, alltså 14 år. 
Tingsrätten beaktade, som nämndes ovan, inte MH:s psykiska tillstånd. 
Hovrätten bestämde däremot påföljden till 12 år, vilket utgör en reduktion 
på två år, motsvarande ungefär 14, 3 procent av det objektiva straffvärdet. 

6.1.4 2011 

6.1.4.1 Halmstads tingsrätts dom av den 15 augusti 
2011 i mål nr. B 784-11 

MB stod åtalad för människorov och grov våldtäkt. MB hade träffat 
målsäganden genom en kontaktsida på nätet inriktad på fetischer. De 
bestämde sig för att träffas. MB uppgav att hon från början var med på de 
sexuella handlingar som MB utförde vid deras första träff. Andra gången de 
träffades kände sig målsäganden dock inte bekväm i vad MB gjorde och 
markerade flera gånger att hon inte ville. Han hade vid det tillfället kört ut 
henne till en rastplats och bland annat piskat henne. När hon började gråta 
och bad honom att sluta satte han silvertejp över hennes mun och fortsatte 
ändå. Hon var vid tillfället även bakbunden. Efter ett tag förde han tillbaka 
henne till bilen och körde iväg till en övergiven lada, där han kedjade fast 
henne och fortsatte piska henne. En stund därefter satte han henn i bilen och 
körde återigen iväg henne, denna gång till ett övergivet hus i närheten. Han 
kedjade fast henne i husets källare och utförde diverse gärningar med 
sexuell innebörd. Efter ett tag åkte han därifrån och återvände inte på flera 
timmar. Under denna tid hade han lämnat henne i källaren. Tingsrätten 
ansåg att målsäganden hade lämnat en trovärdig utsaga som, tillsammans 
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med annan bevisning i målet, talade för att MB hade gjort sig skyldig till de 
gärningar åtalet avsåg. 
 
Tingsrätten ansåg att gärningarna hade ett samlat objektivt straffvärde på 
sex år. I ett rättspsykiatriskt utlåtande framgick dock att MB behandlades 
med en dopaminmedicin mot Parkinsons. Denna medicin var känd för att 
leda till biverkningar i form av spelmani, ökad libido, översexualitet, 
personlighetsförändringar, omdömeslöshet och impulsgenombrott. Med 
hänsyn till detta, och till att det hade förflutit lång tid sedan brotten begicks, 
bestämdes påföljden istället till fem års fängelse. 
 
Genomsnittstraffet för grov våldtäkt och människorov är fem år och tio 
månader respektive fem år och sex månader i fängelse.146 I detta fall 
bedömdes det objektiva straffvärdet för de båda gärningarna till sex års 
fängelse, vilket motsvarar minimistraffet för grov våldtäkt samt hälften av 
minimistraffet för människorov.147 Psykisk sjukdom beaktades som en av 
två förmildrande omständigheter. Detta medför att reduktionens storlek på 
grund av psykisk sjukdom torde ha uppgåt till ungefär sex månader och 
därför motsvarat ca 8,3 procent av det objektiva straffvärdet.   
 

6.1.4.2 Svea hovrätts dom av den 24 mars 2011 i mål 
nr. B 4658-10 (överklagat från Attunda tingsrätt) 

MS stod åtalad för grov misshandel av TE, tillika MS barndomsvän. Av 
utredningen i målet framgick att MS och TE hade grälat. MS blev väldigt 
arg och slängde en hantel på TE. Därefter hämtade MS ett basebollträ och 
slog tre slag mot TE:s ansikte. Skadorna var potentiellt livshotande och 
kunde enligt läkarutlåtande eventuellt lämna bestående men. 
 
Tingsrätten ansåg inte att det förelåg några förmildrande omständigheter och 
bestämde påföljden till två års fängelse. Hovrätten diskuterade utförligt 
2010 års lagändring och tillämpbarheten av 29:3 st.1 p.2 BrB på fall som 
detta, men menade att eftersom MS tillstånd i huvudsak var självförvållat -
såväl MS som TE var alkoholpåverkade - skulle hans tillstånd inte beaktas i 
mildrande riktning. I övrigt nämndes ingenting om vilken störning MS hade 
lidit av vid gärningstillfället. Fallet är framförallt intressant eftersom 
hovrätten argumenterade för att 2010 års lagändring ska tas i beaktande 
även för gärningar som begicks innan ändringen trädde i kraft, men enbart i 
den utsträckning som den medför en lindrigare bedömning för den tilltalade 
än innan.148 

                                                 
146 Borgeke, m.fl. s. 255, 293 
147 Jfr Hovrätten över Skåne och Blekinges dom av den 24 juni 2010 i mål nr. B 1079-10. 
Domstolarna i dessa fall höjde straffvärdet med hälften av minimstraffen för de sekundära 
brotten. 
148 Se s.4 st.1 i hovrättens dom 
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6.1.4.3 Svea hovrätts dom av den 18 april 2011 i mål 
nr. B 1303-11 (överklagat från Västmanlands 
tingsrätt) 

CS stod åtalad för grov misshandel. Åklagaren yrkade på att hon skulle 
dömas för synnerligen grov misshandel enligt 3 kap. 6 § 2 st. BrB. För 
denna, nyligen i lagen införda, misshandelsgrad sträcker sig straffskalan 
mellan fyra till tio års fängelse. CS hade utövat våld mot sin några månader 
gamla son, vilket hade medfört frakturer i skenbenen, skallbensfrakturer, 
blodsutgjutningar under hjärnans hårda hinna samt hjärnsvullnad. 
Tingsrätten fann kvinnan skyldig till de gärningar åtalet avsåg och ansåg att 
de var av sådan allvarlig art att misshandeln skulle bedömas som 
synnerligen grov.  
 
I påföljdsfrågan kom tingsrätten fram till att straffvärdet låg något över vad 
som är föreskrivet som lägsta straff för synnerligen grov misshandel. Av 
utredningen i fallet framgick att den tilltalade hade lidit av en depression 
efter förlossningen. Enligt ett rättspsykiatriskt utlåtande var detta att betrakta 
som en psykisk störning som inte var allvarlig men som hade påverkat CS 
förmåga att kontrollera sina handlingar. Straffet sattes med beaktande därav 
till minimum, alltså 4 år. Hovrätten fastställde tingsrättens dom. 
Domstolarna nämnde inte storleken på det objektiva straffvärdet, men 
straffnedsättningen torde inte ha uppgått till mer än 3 - 4 månader, 
motsvarande 6,25 - 8,3 procent. Notera att bestämmelsen om synnerligen 
grov misshandel är relativt ny.149 Någon tillförlitlig statistik över 
genomsnittstraff finns ännu inte. 
 

6.1.4.4 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom av 
den 12 maj 2011 i mål nr B 582-11 (överklagat 
från Helsingborgs tingsrätt) 

RS stod åtalad för att ha misshandlat en kamrat från sin skola, EÖ. De två 
hade varit ute och gått tillsammans med några andra vänner när de 
vänskapligt hade börjat knuffas. RS knuffade till ganska hårt, varpå EÖ 
började skrika på honom. RS tappade besinningen och drog ner EÖ på 
marken och sparkade på henne. RS uppgav att han inte hade något minne 
från händelsen. Enligt det rättspsykiatriska utlåtandet led RS av ADHD och 
dyslexi och uppvisade även problem att hantera sin aggression. RS 
kontakperson förklarade att det kunde hända att personer med den psykiska 
problematiken RS uppvisade kunde få ”blackout” vid stressiga eller 
svårhanterliga situationer, varpå de inte kunde anses ha någon kontroll över 
sitt handlande.  
 
Tingsrätten godtog denna förklaring och ansåg det inte styrkt att RS hade 
haft något uppsåt till det inträffade. Hovrätten ansåg dock att ilska och stark 
upprördhet inte uteslöt uppsåt. Gärningarna hade enligt hovrätten ett 

                                                 
149 Bestämmelsen lades till i samband med en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2010 
som resultat av den förutnämnda prop. 2009/10:158. Jfr härom t.ex. avsnitt 5.1.1  
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straffvärde på en månad, men med beaktande av RS psykiska tillstånd och 
bristande utveckling och mognad, ansågs den lämpligaste påföjden vara 
ungdomstjänst. Hovrätten kommenterar, med hänvisning till i målet 
inhämtat läkarintyg, att personer med ADHD och andra neuropsykiatriska 
funktionshinder kan ha svårt att reglera sina känslor, vilket kan leda till 
vredesutbrott och bristande impulskontroll. Detta torde vara omständigheter 
som särskilt bör tas i beaktande vid en bedömning av förmildrande 
omständigheter. 

6.1.4.5 Hovrätten för västra Sveriges dom av den 10 
februari 2011 i mål nr. B 3328-10 (överklagat 
från Borås tingsrätt)  

AL stod åtalad för två brott - ett fall av misshandel av normalgraden och ett 
fall av grov misshandel. Av intresse är framförallt omständigheterna rörande 
den grova misshandeln. Den tilltalade och hans vänner hade hamnat i bråk 
med en grupp personer vid en busshållplats. De flesta inblandade hade 
förtärt alkohol. Bråket urartade till knuffar och kort därefter slog AL 
målsäganden - TB - i huvudet med en flaska. Slaget utdelades med sådan 
kraft att flaskan gick sönder. Den tilltalade och målsäganden kände inte 
varandra sedan innan.  
 
Såväl tingsrätten som hovrätten ansåg att misshandeln, med hänsyn till 
kraften i slaget och att ett tillhygge hade använts, var att anse som grov. 
Tingsrätten ansåg inte att det var styrkt att det var AL som hade utdelat 
slaget. Hovrätten gjorde en annan bedömning och fann åtalet mot AL styrkt. 
I påföljdsfrågan anfördes att det samlade straffvärdet för misshandeln och 
den grova misshandeln uppgick till ett år, efter att hänsyn tagits till att den 
tilltalade inte hade fyllt 21 vid gärningstillfället. Det objektiva straffvärdet 
torde ha uppgått till ca ett år och tre månader150 A.L. led dessutom av en 
psykisk sjukdom som inte var av allvarlig karaktär. Hans tillstånd medförde 
känslomässig instabilitet med återkommande självmordstankar. Vidare hade 
han ett alkoholmissbruk. Han hade varit föremål för tvångsvård enligt LPT 
innan. Hovrätten tog A.L.s psykiska tillstånd i beaktande och bestämde 
straffet till skyddstillsyn jämte fängelse tre månader. Den tilltalades 
psykiska tillstånd medförde alltså en klar reduktion av straffet i form av en 
lindrigare påföljd än vad som troligtvis hade valts annars.  
 
I ett till omständigheterna jämförbart fall, i vilket den tilltalade stod åtalad 
för att ha misshandlat en person på krogen med en glasflaska, men där 
denne var fullt straffmyndig och ej led av en psykisk störning bestämdes 
straffet till ett år och två månader.151 
 

6.1.4.6 Hovrätten för nedre Norrlands dom av den 21 
april 2011 i mål nr. B 306-11 (överklagat från 

                                                 
150 AL var vid gärningstillfället 20 år. Enligt allmänna riktlinjer utvecklade i praxis bör 
detta medföra en nedsättning av straffvärdet med ca en femtedel. Se härom Borgeke, m.fl. 
s. 85 
151 NJA 2000 s.278 
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Sundsvalls tingsrätt) 
Den tilltalade AW, stod åtalad för våldtäkt mot barn. Målsäganden, A, var 
vid gärningstillfället 13 år medan AW var 21 år. Natten för den aktuella 
gärningen hade A och AW varit på samma fest. Efter att ha pratat med 
varandra ett tag hade AW och några andra bjudit A på alkohol, varpå hon 
hade blivit kraftigt berusad. Därefter hade A och AW gått in på toaletten och 
genomfört ett samlag.  Enligt A:s uppgifter hade hon under kvällen berättat 
för AW hur gammal hon var, varpå han hade svarat med att han tyckte att 
det var jätteungt. 
 
Tingsrätten ansåg gärningen styrkt och att det inte förelåg några grunder för 
att rubricera brottet som annat än våldtäkt mot barn. AW hade 
diagnosticerats med ADHD och dyslexi. Tingsrätten ansåg dock inte att 
detta var omständigheter som kunde inverka på straffvärdet. Påföljden 
bestämdes till två års fängelse. Hovrätten instämde i att de gärningar som 
AW gjort sig skyldig till hade ett objektivt straffvärde som motsvarade 
fängelse i två år, men med hänsyn till AW:s svårartade ADHD och dyslexi, 
vilket bland annat medförde att han hade svårt att överblicka 
konsekvenserna av sina handlingar bestämdes påföljden till ett år och sex 
månaders fängelse. 
 
I detta fall tillämpade förvisso hovrätten 29 kap. 3 § 1st. 3 p. BrB snarare än 
29 kap. 3 § 1st. 2 p. BrB, men fallet är ändå av stort intresse. Hovrätten 
diskuterar frågan om i vilken utsträckning förmildrande omständigheter ska 
beaktas sedan de kvalificerande rekvisiten slopades genom lagändringen 
2010 och menar bland annat att när personliga brister är relativt uppenbara 
bör utgångspunkten vara att domstolen ska förutsätta att ett samband finns 
mellan brottet och bristerna. Detta bör, inom rimliga ramar, kunna tolkas 
analogt som att även gälla för bedömningar avseende psykiska störningar 
som förmildrande omständigheter. Vidare talar detta för att lindrigare 
störningar, exempelvis i form av ADHD ska kunna beaktas vid 
straffvärdebedömningen.152 Straffreduktionen bestämdes slutligen till sex 
månader, motsvarande 25 % av det objektiva straffvärdet.  
 

6.1.4.7 Hovrätten för nedre Norrlands dom av den 23 
augusti 2011 i mål nr. B 209-11 (överklagat från 
Gävle tingsrätt) 

CÖ stod åtalad för rån och övergrepp i rättssak. Målsäganden, CH, berättade 
att CÖ hade kommit hem till honom och tagit CH:s plånbok, 
lägenhetsnycklar och mobiltelefon. I samband med detta hotade CÖ honom 
med en yxhammare, hotade att döda CH om han kontaktade polisen och 
slängde sedan ut CH ur sin egen lägenhet. Vid domstillfället var CÖ 
inskriven för rättspsykiatrisk vård på grund av tidigare brottslighet, men var 
i en utslussningsfas. Vid den särskilda personutredningen framgick att CÖ 

                                                 
152 Jämför även Hovrätten över Skåne och Blekinges dom av den 12 maj 2011 i mål nr B 
582-11 
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inte hade lidit av någon allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället och 
inte heller vid undersökningstillfället. 
 
Tingsrätten bestämde straffet till ett år och två månaders fängelse. Hovrätten 
instämde i att gärningarnas objektiva straffvärde motsvarade ett år och två 
månaders fängelse, men påpekade att CÖ:s psykiska tillstånd skulle beaktas. 
CÖ hade tidigare diagnosticerats med paranoid schizofreni, vilket senare 
hade korrigerats till personlighetsstörning och atypisk autism med Asperger 
och ADHD-drag. Vid stress visade CÖ upp paranoida tankar. Han tenderade 
att bli instabil och känslig i okända miljöer och kunde då uppvisa 
impulsivitet i sitt handlande. Hovrätten ansåg att CÖs sjukdomsbild 
uppfyllde kriterierna i 29 kap. 3 § 1 st. 2 p. BrB och att hans tillstånd därför 
skulle beaktas som en förmildrande omständighet. Detta medförde en 
straffreduktion med fyra månader jämfört med det objektiva straffvärdet. 
Skäl ansågs föreligga att utdöma ett straff som låg under straffminimum för 
brottet. På grund av brottets art ansåg hovrätten dock inte att det fanns skäl 
att frångå fängelsestraff. Värt att notera är att hovrätten i domskälen 
specifikt uttrycker att det inte finns några konkreta hållpunkter för hur stor 
en straffreduktion bör vara.153 
 
Genomsnittstraffet för rån, när fängelse utdöms, är ett år och sju månader, 
men de utdömda straffen varierar ganska kraftigt inom ramen för 
straffskalan.154 I detta fall ansågs det objektiva straffvärdet vara 14 månader, 
men reducerades av hovrätten med 4 månader. Detta motsvarar en reduktion 
med ungefär 28,6 procent eller, i jämförelse med genomsnittstraffet i fall där 
rån utgör huvudbrottet, med ungefär 21,1 procent. 
 

6.1.4.8 Hovrätten för övre Norrlands dom av den 13 
september 2011 i mål nr. B 637-11 (överklagat 
från Umeå tingsrätt) 

KH stod åtalad för försök till mord på sin flickvän ME. Av utredningen 
framgick att KH och ME hade haft en relation i drygt ett halvår innan brottet 
begicks. ME menade att de hade en bra relation och att hon kände stort 
förtroende för KH. Denne hade dock en tendens att bli arg när han var 
onykter. Den för gärningen aktuella kvällen hade KH och ME sett film och 
förtärt stora mängder alkohol hemma hos KH. Stämningen mellan dem hade 
varit god. Efter filmen gick ME och lade sig medan KH stannade uppe. Vad 
som hände därefter kunde ej helt klarläggas. Säkert är dock att KH hade 
angripit ME med ett så kallat samurajsvärd, som han hade haft som prydnad 
i lägenheten. ME blev huggen upprepade gånger och händelseförloppet var 
relativt långt. KH kontaktade därefter själv en granne och bad denne ringa 
ambulans. Han uppgav i rätten att han inte hade något minne av händelsen, 
utan att han endast förstod att ME var skadad. Detta kunde i viss mån anses 
styrkt genom ME:s vittnesmål. När polis kom till platsen gav KH ett 
förvirrat intryck och pratade bland annat om en bomb.  

                                                 
153 s.3 st.2 i hovrättens dom 
154 Borgeke, m.fl. s.362 
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Enligt det rättspsykiatriska utlåtandet hade KH ett alkoholberoende, vid 
gärningstillfället var han berusad och hans beteende talade för att han hade 
hamnat i ett psykosnära tillstånd. Tingsrätten ansåg att straffvärdet för 
brottet, om det hade fullbordats, motsvarade ungefär 14 års fängelse. Med 
hänsyn till KH:s psykosnära tillstånd och att brottet ej fullbordades 
bestämdes dock straffet till åtta års fängelse. Hovrätten fastställde 
tingsrättens dom. En reduktion från 14 till åtta års fängelse motsvarar en 
reduktion på ca 42, 9 procent. I förhållande till det tidigare 
straffgenomsnittet avseende tidsbestämda straff för mord motsvarade 
reduktionen 4 månader, eller 4 procent.155  
 
14 år var dock straffvärdet om brottet hade fullbordats. Eftersom brottet i 
detta fall stannade på försöksstadiet är det svårt att avgöra vad straffvärdet 
exakt bedömdes till. I ett till omständigheterna liknande fall, där ett 
mordförsök hade lett till allvarliga skador för målsäganden bedömdes det 
objektiva straffvärdet för försöksbrottet vara 12 års fängelse.156 
Omständigheterna i fallet som här redovisats talar dock för att det bör ha 
haft ett objektivt straffvärde väsentligt lägre än 12 år. Troligen uppgick det 
inte till mer än tio år, eventuellt ännu mindre. Straffreduktionen på grund av 
KH:s psykiska tillstånd vid gärningstillfället bör därför ha uppgått till 
mellan ett och två år, vilket motsvarar mellan 11,1 och 20 procent av det 
objektiva straffvärdet. 

                                                 
155 Tidigare genomsnitt för tidsbestämda straff för mord var åtta år och fyra månader. Se 
härom Borgeke, m.fl. s.205 
156 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom av den 24 juni 2010 i mål nr. B 1079-10, se 
avsnitt 6.2.3.4 
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7 Sammanfattning och 
slutsatser – undersökning av 
rättsfall 

I detta avsnitt redogörs kort för relevant statistik avseende rättsfallen.157 
 
I 18 av de 24 undersökta fallen beaktades att den tilltalade led av en psykisk 
sjukdom vid gärningstillfället som en förmildrande omständighet av någon 
av domstolarna. I ett av de 24 fallen togs den tilltalades psykiska tillstånd i 
beaktande, men straffreduktionen motiverades huvudsakligen med den 
tilltalades bristande utveckling och mognad. I två av fallen beaktade endast 
hovrätten den psykiska störningen. I ett fall beaktades den tilltalades 
psykiska tillstånd däremot enbart av tingsrätten. Detta innebär att psykisk 
störning beaktades vid påföljdsbedömningen av båda instanserna i 15 av 24 
fall. 
 
Tolv av de redovisade rättsfallen är hänförliga till tiden efter 2010 års 
reform, medan tolv hänför sig till tiden innan reformen. Av de fall som är 
hänförliga till tiden innan reformen togs den tilltalades psykiska tillstånd i 
beaktande i åtta av tolv fall - detta inkluderar tre fall där den psykiska 
störningen beaktades vid straffmätningen av endast en av instanserna. Vad 
avser tidsperioden efter reformen togs den tilltalades psykiska sjukdom, 
eller andra närliggande omständigheter i beaktande vid straffmätningen 
och/eller vid påföljdsvalet i tio av tolv fall. I det fall där den tilltalades 
tillstånd inte beaktades berodde det på att domstolarna ansåg det vara 
självförvållat. I endast ett av fallen från tiden efter reformen rådde det 
oenighet instanserna emellan om huruvida den psykiska störningen skulle 
beaktas som en förmildrande omständighet eller inte.158  
 
I sex av fallen bestämdes påföljden till annat än fängelse. I endast ett av 
dessa fall tog tingsrätten i beaktande den tilltalades psykiska tillstånd vid 
påföljdsvalet. I de övriga fem rättsfallen var det enbart på hovrättsnivå som 
gärningspersonens psykiska störning togs i beaktande vid val av påföljd. I 
två av dessa fall förelåg någon form av missbruk vid sidan av psykisk 
sjukdom, i två fall var de tilltalade under 21 och i ett av fallen hade den 
tilltalade fått en överkänslighetsreaktion mot ordinerad 
kortisonmedicinering. I samtliga fall där påföljden bedömdes till något 
annat än fängelse hade det objektiva straffvärdet bedömts vara under eller 
strax över ett års fängelse. Vanligaste påföljden, när annan påföljd än 
                                                 
157 Se avsnitt 7.1-7.3 för en mer ingående analys av dessa uppgifter. Se även bilaga 1 för en 
en tabell över samtliga rättsfall 
158 I detta fall togs den tilltalades psykiska tillstånd som intäkt för dennes bristande 
utveckling och mognad. Det psykiska tillståndet kan alltså sägas ha beaktats indirekt. Se 
vidare avsnitt 6.1.4.6. Sett enbart till de fall där 29 kap. 3 § 1 st. 2p. direkt låg till grund för 
straffmätning eller påföljdsval rådde det ingen oenighet mellan instanserna i de fall som 
avser tiden efter 2010 års reform.  
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fängelse dömdes ut, var skyddstillsyn förenad med fängelse eller 
kontraktsvård. 
 
I endast tre av 24 fall uttryckte samtliga instanser tydligt vad de bedömde 
det objektiva straffvärdet för brottet till. I ytterligare fem fall uttryckte 
endast den ena av instanserna klart vad den ansåg att det objektiva 
straffvärdet var. I ytterligare några fall angav endera av instanserna ett 
ungefärligt, men ej absolut, objektivt straffvärde. Flera gånger användes 
exempelvis uttryck som ”några månader över...” eller ”mer än…”. I två fall 
som rörde försök till mord angavs vad det objektiva straffvärdet hade varit 
om brottet fullbordats, men ej det objektiva straffvärdet för försöksbrottet. 
Detta innebär att det är svårt att dra några allmängiltiga slutsatser om 
exempelvis straffreduktionens storlek i många av de specifika fallen. I dessa 
fall har istället uppskattningar gjorts i den mån det rimligtvis har varit 
möjligt. 
 
Vad avser storleken på straffreduktionerna i de undersökta fallen hamnar de 
inom ett relativt stort spann. I fallen av grov misshandel har reduktionens 
storlek, om man ser till samtliga instansers bedömningar varierat mellan ca 
6,25- ca 19,4 procent av det objektiva straffvärdet. Reduktionerna varierade 
i tid från ett par månader, till mer än ett år. I det fall där straffreduktionen 
var särskilt markant, alltså 19,4 procent, hade den tilltalade lidit av 
panikattacker och hade, enligt det rättspsykiatriska utlåtandet, bristfällig 
exekutionsförmåga. I ett av de fall där straffreduktionen var mindre markant 
låg det objektiva straffvärdet redan nära straffskalans minimum. I detta fall 
uttrycktes dessutom särskilt i det rättspsykiatriska utlåtandet att den 
tilltalades tillstånd hade haft inverkan på dennes handlande. I fem av fallen 
där grov misshandel var huvudbrottet medförde den tilltalades psykiska 
tillstånd, ofta i kombination med ungdom eller missbruk, att denne dömdes 
till skyddstillsyn med särskilda föreskrifter, trots att det objektiva 
straffvärdet i flera av fallen ansågs vara högre än ett års fängelse. 
 
Vad avser fallen av försök till mord och mord motsvarar 
straffreduktionernas storlek, sett till bedömningen i samtliga instanser, 
mellan 6,7 procent upp till 50 procent av det objektiva straffvärdet. I ungefär 
hälften av dessa fall uttrycktes inte något tydligt objektiv straffvärde av 
domstolarna. I det fall där straffreduktionen var synnerligen markant hade 
den tilltalade diagnosticerats med personlighetsstörning och ansågs ha en 
symtombild som inkluderade gränspsykotiska tillstånd och dissasociativa 
symtom. Den tilltalades tillstånd ansågs ligga mycket nära ett sådant 
tillstånd som hade medfört ett förbud mot att döma till fängelse.159 I det fall 
där straffreduktionen var som minst markant ställdes ingen specifik diagnos, 
men den tilltalade hade, enligt det rättspsykiatriska utlåtandet, tendenser till 
impulsivt beteende och svårt att hantera aggression. 
 
Av samtliga fall, oavsett brottstyp, där det rimligtvis gick att fastställa 
straffreduktionens storlek i förhållande till det objektiva straffvärdet 

                                                 
159 Se 30 kap. 6 § 2 st. BrB 
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hamnade reduktionerna inom spannet 6,25/6,7 procent – 50 procent. Den 
genomsnittliga straffreduktionen för samtliga fall, med beaktande av 
bedömningen i samtliga instanser, var ca 17,5 procent. De vanligast 
förekommande psykiska sjukdomarna utgjordes av personlighetsstörningar 
– vilket förekom i sex av 24 fall, ADHD och närliggande tillstånd - förekom 
i fem av 24 fall, samt panikångestsyndrom och därtill närliggande tillstånd –
detta förekom i tre av 24 fall. 

7.1 Domstolarnas tillämpning av psykisk 
störning som förmildrande 
omständighet – genomgående 
mönster  

I de rättsfall som var hänförliga till tiden innan 2010 års reform uttryckte 
domstolarna ofta tveksamhet inför att åberopa bestämmelsen om psykisk 
störning som förmildrande omständighet. I ett flertal av dessa fall sågs, 
särskilt på tingsrättsnivå, framförallt till huruvida den psykiska störningen 
var av allvarlig art eller inte – och fick därför huvudsakligen relevans för 
frågan om den tilltalade skulle kunna dömas till sluten rättspsykiatrisk vård. 
Frågan om psykisk störning som förmildrande omständighet lämnades alltså 
huvudsakligen utan beaktande i ett flertal fall.160 Denna tendens går dock 
inte igen i fallen hänförliga till tiden efter 2010 års reform. I ett flertal av 
dessa senare fall diskuterade domstolarna ingående frågan om den psykiska 
störningen inverkan på den tilltalades handlande och om detta i det specifika 
fallet skulle föranleda straffreduktion eller ej.161 En genomgående tendens, 
oberoende av tiden för avgörandet, är att bestämmelsen om psykisk störning 
som förmildrande omständighet framförallt har åberopats av domstolarna 
när den föreliggande psykiska störningen har inkluderar impulsivitet, 
panikreaktioner eller aggressionsproblematik med impulsgenombrott i 
symtombilden.162 
 
Sedan reformen går det dock att betrakta ett visst skifte i vilka psykiska 
störningar som domstolarna beaktar i straffmildrande riktning. I ett rättsfall 
hänförligt till tiden före reformen beaktades till exempel inte den 
omständigheten att den tilltalade led av ADHD och socialfobiska besvär vid 
straffmätningen. Efter reformen togs däremot ett liknande tillstånd som 
intäkt för att den tilltalade i fallet brast i sin mognad och utveckling, vilket 
medförde en straffreduktion motsvarande 25 procent av det objektiva 
straffvärdet. Hovrätten hänvisade i sina domskäl särskilt till att ett av 
syftena med 2010 års reform var att omständigheterna omkring brottet 
                                                 
160 Jfr t.ex. Svea hovrätts dom av den 31 oktober 2008 i mål nr B 7248-08 och Svea 
hovrätts dom av den 10 november 2008 i mål nr B 6789-08 (se däri framförallt tingsrättens 
dom) 
161 Jfr t.ex.Svea hovrätts dom av den 24 mars 2011 i mål nr B 4658-10 i vilket hovrätten 
noggrant diskuterar tillämpbarheten av 29 kap. 3 § 1 st. 2 p. BrB 
162 I sju av de undersökta fallen förekom ett eller flera av dessa symtom. I samtliga sju fall 
beaktades den psykiska sjukdomen som en förmildrande omständighet av åtminstone en av 
instanserna. 
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skulle beaktas i större utsträckning.163 I ett annat fall hänförligt till efter 
reformen redovisade hovrätten noggrant för vilken inverkan ADHD kan ha 
på den tilltalades handlande.164 
 
Vad avser personlighetsstörning, vilket studier visar på är väldigt vanligt 
förekommande bland den brottsliga populationen och som även var den 
vanligast förekommande psykiska störningen i rättsfallsundersökningen har 
dessa behandlats relativt annorlunda från fall till fall. Detta gör det svårt att 
skönja ett tydligt mönster. I de fall där förekomsten av en 
personlighetsstörning har beaktats vid straffvärdebedömningen har de dock 
lett till straffvärdereduktioner som ligger över genomsnittet för samtliga 
undersökta fall.165 I flertalet av de fall då störningen har beaktats har dock 
personlighetsstörningen endast utgjort en del av den fullständiga diagnosen. 
I de två fall då personlighetsstörning av någon typ var den enda 
förekommande psykiska störningen beaktades den inte alls som en 
förmildrande omständighet vid straffvärdebedömningen.166 
 
Vad avser reduktionernas storlek i förhållande till det objektiva straffvärdet 
uppgick den endast i ett fåtal av de redovisade fallen till mer än en tredjedel 
av det objektiva straffvärdet.167 I de fall där reduktionen faktiskt översteg 
denna tredjedel förekom ofta andra förmildrande omständigheter, till 
exempel att den tilltalade vid gärningstillfället var under 21 och att hänsyn 
även togs till dennes bristande mognad och utveckling. Det enda tydliga 
undantaget från detta utgjordes av ett fall där straffreduktionen motsvarade 
50 procent av det objektiva straffvärdet. I detta fall motiverade hovrätten 
den stora straffreduktionen med att den tilltalades tillstånd vid 
gärningstillfället hade varit nära ett sådant tillstånd som hade medfört 
förbud mot fängelse enligt reglerna i 30 kap. 6 § 2 st. BrB.168 Som har 
nämnts tidigare bör det förhållandet att den psykiska störningen är att se 
som allvarlig kunna medföra en avsevärd straffreduktion.169 Det bör noteras 
att någon anmärkningsvärd skillnad mellan straffreduktionernas storlek i 
förhållande till de objektiva straffvärdena i fallen från före respektive efter 
2010-års reform inte förekommer. 
 
Som nämndes i avsnitt 7 har psykisk störning i ett flertal fall även inverkat 
på domstolarnas påföljdsval. Företrädesvis har detta skett på hovrättsnivå. 
Genomgående för de fall där annan påföljd än fängelse utdömdes var 
förekomsten av andra omständigheter som tydligt inverkade på 

                                                 
163 Se härom Svea hovrätts dom av den 31 oktober 2008 i mål nr B 7248-08 jämfört med 
Hovrätten för nedre Norrlands dom av den 21 april 2011 i mål nr B 306-11  
164 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom av den 12 maj 2011 i mål nr B 582-11 
165 Genomsnittet var ca 17,5 procent. Se avsnitt 7. 
166 Svea hovrätts dom av den 14 augusti 2008 i mål nr B 5417-08 och Göta hovrätts dom av 
den 27 april 2010 i mål nr B 198-10. Notera att båda dessa avgöranden är från tiden efter 
reformen. 
167 Endast två fall av 24. Svea hovrätts dom av den 30 juli 2010 i mål nr B 3601-10 samt 
Svea hovrätts dom av den 24 september 2010 i mål nr B 2976-10 
168 Svea hovrätts dom av den 30 juli 2010 i mål nr. B 3601-10 
169 Berggren m. fl., Brottsbalken: en kommentar (2011-11-10), kommentaren till 29 kap. 3 
§ BrB 
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påföljdsvalet, framförallt att den tilltalade hade ett missbruk eller var ung. 
Några tendenser till att psykisk störning i sig motiverar annan påföljd än 
fängelse framkommer inte av undersökningen. 

7.2 Generella slutsatser 
Som nämndes i avsnittet ovan förekom en tendens bland de äldre rättsfallen 
i undersökningen att domstolarna ofta förbisåg frågan om psykisk störning. 
Denna tendens kan dock inte skönjas i de rättsfall som är hänförliga till 
tiden efter 2010 års reform. Detta i sig torde vara en utveckling för det 
bättre. Det tyder på att en fråga som berör en stor andel av den brottsliga 
populationen, men som tidigare ofta hamnade i skymundan har börjat 
behandlas tydligare och noggrannare av domstolarna. Detta bör bero på att 
den aktuella bestämmelsens tillämpningsområde helt enkelt har utökats, 
samt att det i förarbetena till ovannämnda reform uttrycks att 
omständigheterna omkring fallet ska tas i beaktande i större utsträckning. 
Detta torde naturligtvis innebära att frågan om psykisk störning som 
förmildrande omständighet i framtiden kommer att bli allt vanligare för 
domstolarna att behöva ta ställning till. 
 
2010 års reform synes ha haft störst innebörd för frågan om vilka psykiska 
tillstånd som ska kunna beaktas i strafflindrande riktning. Som nämndes i 
avsnitt 7.1 har det förekommit fall där en psykisk störning som innan 
reformen inte medförde någon straffreduktion efter reformen har beaktats i 
mildrande riktning. Det borde innebära att även psykiska störningar av 
mindre framträdande karaktär än tidigare ska kunna ses som förmildrande 
omständigheter vid straffvärdebedömningen. Som också nämndes i avsnitt 
7.1 torde dock inte reformen ha medfört några större skillnader i 
bedömningarna av straffreduktionernas storlek. Anledningen till detta torde 
helt enkelt vara att reformens syfte inte var att förändra straffreduktionernas 
storlek. Den generella riktlinjen är att reduktionens storlek ska vara 
beroende av i vilken mån den tilltalades psykiska tillstånd har inverkat på 
dennes handlande.170 Slutsatsen som kan dras av detta är att domstolarna 
framöver bör kunna beakta psykiska störningar som endast har haft mindre 
inverkan på den tilltalades handlande i mildrande riktning, men att detta, 
framförallt med hänsyn till det ovan sagda och kravet på en adekvat 
straffrättslig reaktion, bör medföra en mycket liten staffreduktion. Med 
hänsyn till de svårigheter som kan uppkomma vid en sådan bedömning 
synes det inte osannolikt att domstolarna i dylika fall kan komma att bortse 
från att göra en straffreduktion, då resultatet för den tilltalade kan tänkas bli 
försumbart. 
 
Vad avser storleken på straffreduktionerna i de undersökta fallen täckte de, 
som framgår av avsnitt 7, ett relativt stort spann. Anledningen till detta torde 
vara dels att det inte finns några konkreta hållpunkter för hur stora 
reduktionerna bör vara - annat än den generella regeln att reduktionens 

                                                 
170 Grönwall m.fl., Brottsbalken – en kommentar ( Zeteo 2011-11-10),  kommentaren till 29 
kap. 3 § BrB. (Psykiatrin, tvånget och lagen) 
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storlek ska vara beroende av den psykiska störningens inverkan på den 
tilltalades handlande – dels att ett flertal olika psykiska störningar av olika 
art och grad förekom i undersökningen. Det bör noteras att någon 
auktoritativ och vägledande praxis som behandlar frågan om 
straffreduktionens storlek inte synes finnas, varför det alltså inte finns något 
ramverk för hur straffreduktionerna ska bestämmas.171 Inte heller i doktrinen 
synes denna fråga ha fått särskilt stort utrymme.172  
 
Denna brist på vägledande praxis bör tala för att det råder en viss brist på 
koherens i frågor om när och hur psykisk störning ska beaktas som 
förmildrande omständighet. En dylik slutsats stöds även av 
rättsfallsundersökningen i avsnitt 6. Domstolarna har i många fall använt sig 
av olika tillämpningslösningar och det har förekommit ganska stora 
skillnader i behandlingen av frågan, även mellan fall där de tilltalade har 
lidit av likartade psykiska störningar.173 Det kan givetvis inte avfärdas att 
detta beror på att det har förelegat skillnader i fallen som inte har framgått 
av domarna, men frågan om hur och när bestämmelsen i 29 kap. 3 § 1 st. 2 p 
ska tillämpas synes dock vara allt annat än klar. Domstolarnas 
påföljdsbedömning torde till stor del styras av riktlinjer utvecklade genom 
praxis.174 I och med att bestämmelserna om psykisk sjukdom som 
förmildrande omständighet tidigare tillämpades väldigt restriktivt har några  
dylika riktlinjer inte utvecklats, varför domstolarna inte har någon klar 
grund att utgå ifrån i sina bedömningar. Högsta domstolen har helt enkelt 
inte tagit upp frågan i tillräcklig utsträckning.  
 
Det hade troligen gynnat rättssäkerheten om det hade utvecklats åtminstone 
några tydliga hållpunkter att utgå ifrån vid bedömningen av i vilka 
ungefärliga situationer psykiska störningar ska tas i beaktande eller ej samt 
ett ramverk avseende reduktionens storlek i olika fall. Denna fråga 
diskuteras mer utförligt i avsnitt 8. 

7.3 Synpunkter och rekommendationer  
Mycket talar för att bestämmelsen om psykisk störning som förmildrande 
omständighet kommer att få avsevärt större betydelse den närmaste tiden än 
den undanskymda ställning den har haft tidigare. I ett flertal studier har det 
visats att en stor andel av den brottsliga populationen, särskilt de som begått 
våldsbrott, lider av psykisk störning.175 Vidare visar domstolarna tendenser 
                                                 
171 Se Hovrätten för nedre norrlands dom av den 23 augusti 2011 i mål nr. B 209-11, s.3 
st.2 i hovrättens dom 
172 Se t.ex. Borgeke s.157 f. jämfört med s. 207 - Till skillnad från exempelvis 
bestämmelsen om straffreduktion på grund av ungdom, för vilken det finns tydliga riktlinjer 
av formen vilken andel av det objektiva straffvärdet som reduktionen ska motsvara baserat 
på den tilltalades ålder finns inga liknande genomsnitt eller rekommendationer för psykisk 
störning som förmildrande omständighet. 
173 Jfr t.ex. Göta hovrätts dom av den 27 april 2010 i mål nr B 198-10 med Svea hovrätts 
dom av den 10 juni 2009 i mål nr B 822-09  
174 Jfr t.ex. den grundläggande bestämmelsen om straffmätning och påföljdsval i 29 kap. 1 § 
1 st. BrB. Se även Borgeke m.fl. s.24 f. 
175 Jfr te.x. Socialstyrelsen rapport 2000:2 - Psykiskt störda lagöverträdare s.29 f. 
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till att tillämpa 29 kap 3 § BrB i betydligt större utsträckning sedan 2010-års 
reform.176 Detta innebär att det torde bli allt viktigare att frågan om hur 
domstolarna tillämpar och bör tillämpa paragrafen besvaras. Som framgår 
av avsnitt 7.2 är detta en fråga som dock ännu ej till fullo kan besvaras. I 
brist på tydliga hållpunkter kommer det att i avsnitt 7.3.1 och 7.3.2 nedan 
ges några rekommendationer rörande hur paragrafen lämpligen skulle kunna 
tillämpas. Dessa rekommendationer baseras på domstolarnas resonemang 
och straffreduktionernas storlek i rättsfallsundersökningen. 
 
Det bör härvid noteras att någorlunda klara ramar endast kan ges avseende 
straffreduktionerna storlek. Dessa bygger på domstolarnas bedömningar i de 
fall som omfattas av undersökningen i avsnitt 6. Vad avser den mer 
generella frågan om när en psykisk störning ska beaktas som en 
förmildrande omständighet kan endast mer allmänt hållna riktlinjer ges. 
Dessa bygger dels på rättsfallsundersökningen, men även på doktrin och 
offentliga undersökningar och rapporter.  

7.3.1 Allmänna riktlinjer 
Vid bedömningen av om ett psykisk tillstånd ska beaktas som en 
förmildrande omständighet bör det, i första hand, vara av särskild vikt att 
frågan inte avfärdas på grund av att den tilltalades eventuella tillstånd 
betraktas som lindrigt till sin art. Det kan tänkas att ett flertal sjukdomar och 
störningar av som till sin art är att se som lindriga kan medföra perioder av 
bristande kontrollförmåga. Som nämndes i avsnitt 7.1 förekom det i flera av 
de undersökta fallen, särskilt de hänförliga till tiden innan 2010 års reform 
trädde i kraft, att domstolarna avfärdade frågan om den tilltalades psykiska 
tillstånds inverkan på dennes handlande på grund av dess art, varpå frågan 
om dess grad tenderade att bli förbisedd.177 I de rättsfall som är hänförliga 
till efter reformen synes dock denna tendens till stor del ha försvunnit.  
 
I de fall då den tilltalades psykiska sjukdom har varit av en  sådan mildare 
variant, till exempel en personlighetsstörning eller olika stress- eller 
aggressionsproblem torde det alltså vara särskilt viktigt att en noggrann 
utredning görs av om, och i vilken utsträckning, tillståndet kan ha påverkat 
den tilltalade vid gärningstillfället. Baserat på rättsfallsundersökningen bör 
det att bristande impulskontroll eller aggressionsproblem med 
impulsgenombrott förelegat i symtombilden ofta kunna medföra en 
straffreduktion enligt 29 kap. 3 § 1 st. 2 p. BrB. Anledningen till detta kan 
också sägas vara att dylika symtom, på ett ganska uppenbart sätt, kan 
inverka på den tilltalades förmåga att kontrollera sitt handlande eller komma 
till insikt om sitt handlandes betydelse.178  
 

                                                 
176 Se avsnitt 7.1 
177 Jfr t.ex. Svea hovrätts dom av den 10 november 2008 i mål nr B 6789-08 (se tingsrättens 
dom) 
178 Se avsnitt 5.3.1. Denna symtombild stämmer dessutom väl in på rekvisiten uppställda i 
29 kap. 3 § 1 st. 2 p. BrB  
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Det bör även noteras att förekomsten av en psykisk sjukdom som till sin art 
ofta kan vara allvarlig inte i sig kan motivera en reduktion av straffvärdet. 
Ett tydligt exempel på detta är bipolära sjukdomstillstånd, vilka kan ha 
väldigt varierande symtombilder. Den allmänna uppfattningen om denna 
sjukdom synes vara att de drabbade kan ha perioder där de lider av 
vanföreställningar och därför ofta är farliga. Undersökningar har dock visat 
att de med bipolär sjukdom inte är mer benägna att begå brott än 
befolkningen i övrigt.179 Det är givetvis viktigt att domstolarna inte låter 
dylika förutfattade meningar inverka på frågan om tillståndet ska beaktas i 
mildrande riktning eller ej. Detta kan synas som en självklarhet, men i 
praktiken kan det vara svårt att frångå förutfattade meningar. 

7.3.2 Rekommendationer angående 
straffreduktioners storlek och påföljdsval 

Vad gäller straffreduktion skulle en ungefärlig rekommendation, baserat på 
rättsfallsundersökningen, kunna vara att reduktionen i allmänhet inte bör 
överstiga en tredjedel av det objektiva straffvärdet. En rimlig reduktion för 
stress och panikrelaterade tillstånd, då dessa befinnes ha medfört viss 
påverkan på den tilltalades handlande vid gärningstillfället, skulle kunna 
motsvara något under, eller upp till, tio procent av det objektiva straffvärdet. 
Detta skulle även kunna sägas gälla ensamförekommande 
personlighetsstörningar med inslag av aggressionsproblematik eller 
impulsgenombrott. I dessa fall är det dock, som nämndes i avsnitt 7.3.1, 
viktigt att en noggrann avvägning görs i frågan huruvida tillståndet över 
huvud taget påverkade den tilltalades förmåga att kontrollera sina 
handlingar vid gärningstillfället.  
 
En sänkning med en tredjedel av det objektiva straffvärdet skulle kunna 
aktualiseras i de fall då den tilltalade har befunnit sig i allvarliga 
förrvirringstillstånd, eller om det rör sig om ett gränsfall mot ett sådant 
tillstånd som skulle medfört fängelseförbud enligt 30 kap. 6 § 2 st. BrB. Sett 
till hur domstolarna har bedömt frågan i de undersökta rättsfallen bör dock 
reduktionen i allmänhet vara betydligt mindre än en tredjedel om inte den 
tilltalades tillstånd har innefattat gränspsykotiska inslag eller om inte även 
andra förmildrande omständigheter förekommer. Endast i de fall då ett 
flertal andra förmildrande omständigheter – vanligtvis att gärningspersonen 
vid gärningstillfället var ung och att gärningen hade samband med dennes 
bristande utveckling och mognad – eller om den tilltalade vid 
gärningstillfället led av en allvarlig psykisk störning, men 
presumtionsgenombrytande omständigheter enligt 30 kap. 6 § 1 st. BrB 
ansågs föreligga, har det ansetts motiverat att reducera straffet med mer än 
en tredjedel. Vid denna bedömning måste kravet på en adekvat straffrättslig 
reaktion has i åtanke - i de fall som har undersökts har domstolarna många 

                                                 
179 I rättsfallsundersökningen i avsnitt 6 förekommer bara ett fall  i vilket den tilltalade var 
diagnostiserad med bipolär sjukdom. Se även Fazel, m.fl. Bipolar disorder and violent 
crime, samt fotnot 119 
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gånger uttryckt försiktighet inför att reducera straffen i alltför stor 
utsträckning.  
 
Vidare kan den tilltalades tillstånd i många situationer innebära att annan 
påföljd än fängelse bör väljas. Detta beror dels på att en straffreduktion på 
grund av psykisk sjukdom kan medföra att straffvärdet bedöms som lägre än 
vad som är motiverat för att döma till fängelse, dels kan den psykiska 
störningen vara sådan att en annan form av straff än fängelse lämpar sig lika 
bra eller bättre för att till exempel förhindra den tilltalade från att återfalla i 
brottslighet. Som nämndes i avsnitt 7.1 framkom det inte i 
rättsfallsundersökningen några tecken på att psykisk störning i sig hade haft 
inverkan på påföljdsvalet. Domstolarna har, i de undersökta fallen, 
framförallt valt annan påföljd än fängelse då den tilltalade led av en psykisk 
störning, hade ett missbruk och straffvärdet endast låg något över vad som 
motiverar fängelse. I de fall då den tilltalade har en så kallad 
dubbeldiagnos180 torde det alltså ofta tala för att en annan typ av påföljd än 
fängelse kan vara lämplig. Då missbruk och psykisk störning många gånger  
kan kopplas till brottsligt beteende181 bör ett behandlingsprogram mot detta 
vara ett bra alternativ ur individualpreventiv synpunkt. Detta är dock 
förutsatt att den tilltalade frivilligt underkastar sig behandlingen och att 
annan påföljd än fängelse, med hänsyn till brottslighetens straffvärde i det 
enskilda fallet, inte står i strid med kravet på en adekvat straffrättslig 
reaktion. 
 
Slutligen måste domstolarna ha i åtanke att förmildrande omständigheter i 
allmänhet inte ska medföra att brottets hänförs till en lindrigare 
allvarhetsgrad – bedömningen av psykisk störning som förmildrande 
omständighet ska alltså inte medföra att till exempel en grov misshandel blir 
att se som en misshandel av normalgraden. Förmildrande omständigheter 
ska alltså vanligtvis inte ha någon inverkan vad avser gradindelningen av 
brottet.182 

                                                 
180Dubbeldiagnos innebär just en kombination av psykisk störning och missbruk, jfr 
Hovrätten över nedre Norrlands dom av den 29 mars 2007 i mål nr B 126-07 
181 Se ang. frekvensen av psykiska störningar bland brottslingar: Socialstyrelsen rapport 
2000:2 - Psykiskt störda lagöverträdare s.29 f. Ang. kopplingen mellan missbruk och 
brottslighet, se t.ex. Engelbrektsson: Missbruk leder ofta till nya brott, Apropå 3/2005 
182 Borgeke s.157 
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8 Avslutande diskussion 
Frågan om hur och i vilken utsträckning den tilltalades psykiska tillstånd ska 
beaktas vid straffvärdebedömningen är allt annat än självklar. Några tydliga 
riktlinjer eller hållpunkter finns det inte. Frågan om straffvärdebedömning 
har inte tagits upp av Högsta domstolen i någon större utsträckning och 
hittills har inte heller de ämdrade reglerna avseende psykisk störning som 
förmildrande omständighet prövats. Målet med denna undersökning har 
varit att noggrant undersöka några rättsfall från tings- och hovrätterna och 
därtill se hur 29 kap. 3 § 1 st. 2 p. BrB tillämpas i praktiken, särskilt 
avseende våldsbrott. Syftet har varit att försöka hitta mönster och därigenom 
kunna utfärda några allmänna råd om när och hur den tilltalades psykiska 
tillstånd ska beaktas som en förmildrande omständighet. Som framgår av 
avsnitt 7.1 går det att skönja några mönster i domstolarnas tillämpning av 
bestämmelsen, men i en del avseenden råder fortfarande en brist på 
koherens.  
 
Borgeke har kommenterat att domstolarnas påföljdsbestämning till stor del 
bygger på generella regler utvecklade i praxis, men att det fortfarande finns 
ett stort antal frågor Högsta domstolen ännu inte har tagit ställning till. 
Framförallt vad det gäller en del av reglerna om straffvärdebedömning råder 
osäkerhet dessa bör tillämpas.183 Vidare har Petter Asp i en nyligen skriven 
artikel kommenterat att en av de frågor han helst hade sett att Högsta 
domstolen tog upp till prövning var frågan om straffvärdebedömning. I 
artikeln uttrycker han att Högsta domstolen inte har tagit ett tillräckligt stort 
ansvar i frågan, vilket lett till att rättsläget är osäkert.184 Frågan om psykisk 
sjukdom som förmildrande omständighet kan alltså sägas ha stått 
obehandlad av Högsta domstolen och detta har inneburit att några tydliga 
riktlinjer inte utvecklats. 
 
Innan de kvalificerande rekvisiten i bestämmelserna om förmildrande och 
försvårande omständigheter slopades torde detta sällan utgjort ett större 
problem. Som framgick av åklagarmyndighetens rapport om domstolarnas 
påföljdspraxis åberopades sällan förmildrande omständigheterna.185 Detta 
torde till stor del ha berott på att bestämmelsen innehöll ett krav som i 
princip innebar att till exempel psykiska störningar behövde ha varit ganska 
påtagliga för att det skulle bli aktuellt med straffreduktion.186 Med hänsyn 
till den låga andelen fall där frågan blev aktuell kan det anses tveksamt att 
en brist på riktlinjer och koherens i tillämpningen medförde någon praktisk 
förlust ur en rättssäkerhetssynpunkt. Sedan 2010 års lagändring torde dock 
situationen på ett markant sätt förändrats. Borgeke med flera kommenterade 

                                                 
183 Borgeke, s. 117 
184 Asp, Åter till Strahl. Infotorg juridik (21 september 2011) 
185 Domstolarnas påföljdspraxis vid vissa våldsbrott. Rapport från Åklagarmyndigheten 
(2007) s. 15 
186 Grönwall m.fl., Brottsbalken – en kommentar ( Zeteo 2011-11-10), kommentaren till 29 
kap. 3 § BrB. (Psykiatrin, tvånget och lagen) 
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härom att: ”[Det är] viktigt att domstolarna verkligen absorberar [den] del 
av lagstiftningen som innebär att både förmildrande och försvårande 
omständigheter ska beaktas i större utsträckning än tidigare”.187 De ovan 
redovisade rättsfallen hänförliga till perioden efter lagändringens 
ikraftträdande talar för att domstolarna faktiskt har börjat beakta dessa 
omständigheter i större utsträckning. En ökad tillämpningsfrekvens innebär 
att en brist på riktlinjer utvecklade i praxis torde innebära större förluster ur 
rättssäkerhetssynpunkt. Det synes därför vara av vikt att Högsta domstolen 
snarast prövar frågan om hur psykisk störning, och även de andra 
förmildrande omständigheterna, bör tillämpas vid straffvärdebedömningen. 
 
Med hänsyn till den stora mängden psykiska sjukdomar, de olika symtom 
som kan manifesteras inom en och samma kategori av psykisk störning, 
skillnaderna i grad mellan de som är drabbade av samma psykiska störning 
och den omständigheten att en störning kan ha ett väldigt varierat förlopp, är 
detta, milt uttryckt, ingen enkel uppgift. Vägledande praxis skulle vara 
välkomnat, men det finns givetvis risker med en alltför schablonartad 
bedömning. Rimliga riktlinjer skulle därför kunna vara begränsade till att 
avse de ramar inom vilken straffreduktionernas storlek ska bedömas. Detta 
torde inte påverka kravet på individuella bedömningar särskilt negativt, men 
däremot innebära avsevärda vinster i form av större rättssäkerhet. 
 
Förhoppningen med denna uppsats är att den har visat hur 29 kap. 3 § 1 st. 2 
p. BrB tillämpas i praktiken, vilka hänsynstaganden som ligger bakom den 
och hur bestämmelsen, med allt detta i åtanke, bör tillämpas. Ett mål har 
även varit att visa på de oväntade problem i form av rättsäkerhetsförluster 
som kan uppkomma efter 2010-års reform.188 Utan några tydliga riktlinjer 
att utgå ifrån torde det alltid finnas en risk att domstolarnas bedömningar 
kan bli alltför olikartade, vilket givetvis kan leda till bristande rättssäkerhet. 
Förhoppningsvis kommer frågans vikt att uppmärksammas av Högsta 
domstolen inom den nära framtiden. Till dess kan möjligtvis de riktlinjer 
som har utvecklats i denna uppsats vara till hjälp för den som är intresserad 
av frågan. 

                                                 
187 Borgeke, m.fl.  Straffvärdebedömningen av allvarliga våldsbrott. SvJT 2011 s.71 (citat 
hämtat från s.73) 
188Värt att notera är att advokatsamfundet i sitt remissvar rörande denna reform anförde att 
lagändringen kunde leda till brister i förutsebarhet och enhetlighet. Se prop. 2009/10:147 
s.26 
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Bilaga 1 – Tabell över 
undersökta rättsfall 

År/Datum Domstol 
Målnr 
(underinstans) 

Saken Psykisk störning Beaktades? Obj. 
Straffvärde 

Utdömd  
Påföljd 
 

Reduktion 

2007-03-
29 

Hovr. över 
nedre 
Norrland B 
126-07 
(Huddiksvalls 
TR) 

Grov våldtäkt Dubbeldiagnos 
Missbruk/ 
Psykisk störning 

Ja 6 år (4 år efter 
beaktande av 
ungdom) 

3 år Ca 6 mån 
motsv. 8,3 % 
av 6 år, 12,5 
% av 4 år 

2008-08-
14 

Svea hovr. B 
5417-08 
(Sthlms TR) 

Grov 
misshandel 
m.m. 

Antisocial 
Personlighets-
störning med 
psykopatiska 
drag 

Nej 5 år 1 år 6 mån Kraftig 
reduktion 
pga 
ungdom, 
ingen 
ytterligare 
pga psykisk 
störning 

2008-10-
31 

Svea hovr. B 
7248-08 
(Falu TR) 

Grov 
misshandel 

ADHD och 
socialfobiska 
besvär 

Nej Ca 3 år 3 år (inkl. 
undanröjd 
skyddstillsyn) 

Nej 

2008-05-
15 

Hovr. Sk. och 
Bl. B 1659-07 
(Lunds TR) 

Grov 
misshandel 
(TR) 
misshandel 
normalgrad 
(Hovr) 

Borderline 
Personlighets-
störning 
och alkohol- 
missbruk 

TR: Ej 
Uttalat 
Hovr: Ja 

TR: 1 år 
Hovr: 6 mån. 

TR: 1 år 
Hovr: 
Skydds- 
Tillsyn + 
kontrakts- 
vård 

TR: 7 mån. 
jfrt med 
genom- 
snittsstraff 
= 36,8 % 

2008-09-
15 

Hovr. Sk. och 
Bl. B 1818-08 
(Lunds TR) 

Grov 
misshandel 
m.m. 

Nämns ej Ja TR: 2 år och 
några 
månader 
Hovr: bör 
motsvara ca 2 
år 

TR: 2 år 
Hovr: 1 år, 4 
mån 

TR: Ca 11,1-
14,2 % 
Hovr: Ca 15, 
8 % 

2008-11-
17 

Hovr. Sk. och 
Bl. B 2347-08 
(Kristianstads 
TR) 

Grov 
misshandel 
Samt olaga 
hot 

Hög ångestnivå, 
panikattacker, 
bristfällig 
exekutions- 
förmåga 

Ja TR: 3 år 
HovR: 2 år 

TR: 1 år 10 
mån. 
HovR: 
Skydds- 
Tillsyn + 3 
mån. fängelse 
+ 
kontraktsvård 

TR: Ca 38, 8 
% varav 
psykisk 
störning 
torde stått för 
ca. 19,4 % 

2008-10-
21 

Göta Hovr B 
1028-08 och B 
1196-08 
(Växjö TR) 

Grov 
misshandel 
m.m. 

Neurokognitiv 
dysfunktion + 
panikångest- 
syndrom 

Ja Ej uttalat 8 mån. 57,9 % jfrt 
med 
genomsnitts- 
straff för 
grov missh. 

2009-06-
10 

Svea Hovr. B 
822-09 
(Södertälje 
TR) 

Försök till 
mord m.m 

Antisocial- 
Och 
borderline 
personlighets- 
störning 

Ja TR: 6 år 
Hovr:”mer än 
6 år” 

TR: 5 år 
Hovr: 6 år 

TR: 16,6 % 
Hovr: Går ej 
att exakt 
avgöra - Ca: 
14,3 % (1/7) 

2010-07- Svea Hovr. B Försök till Personlighets- Ja 8 år TR: 6 år TR: 25 % 
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30 3601-10 
(Sthlms TR) 

mord m.m. störning 
Bristande 
impulskontroll 
Gränspsykoti- 
ska tillstånd 
Dissasociativa 
Symtom 

Hovr: 4 år Hovr: 50 % 

2010-09-
24 

Svea Hovr. B 
2976-10 
(Gotlands TR) 

Misshandel Maniska perioder 
m. 
psykotiska 
genombrott pga 
medicinering  

Ja TR: 3 mån. 
HovR: ej 
uttalat 

TR: 
Skyddstillsyn 
+ sam. Tjänst 
(alt. 2 mån.) 
Hovr: Villk. 
dom + böter  

TR:  
ca 33,3 % 
(inverkade på 
påföljdsval 
Hovr: 
Inverkade på 
påföljdsval 

2010-06-
24 

Hovr. Sk. och 
Bl. B 1079-10 
(Kristianstads 
TR) 

Försök till 
mord, 
misshandel, 
våldtäkt  

Tendenser till 
impulsivt 
agerande, svårt 
hantera 
aggression och 
impulser i 
påfrestande 
situationer. 

TR: Ja 
Hovr: Nej 

TR: 15 år 
Hovr: 14 år 

12 år TR: 1 år, 
eller 6,7 % 
(reduktion i 
övrigt pga 
tt:s ungdom) 

2010-02-
22 

Göta Hovr. B 
106-10 
(Skaraborgs 
TR) 

Försök t. 
mord alt. 
Grov 
misshandel 

Maladaptiv 
stressreaktion 
(stört beteende 
och emotionella 
störningar) 

Nej TR: 7 år 
(mordförsök) 
Hovr: 3 år 6 
mån. (grov 
misshandel) 

TR: 7 år 
Hovr: 3 år 6 
mån. 

Nej 

2010-04-
27 

Göta Hovr. B 
198-10 
(Växjö TR) 

Grov 
misshandel 

Odefinierad 
personlighets- 
störning 

Nej 1 år 1 år Nej 

2010-12-
22 

Göta Hovr. B 
2252-10 
(Norrköpings 
TR) 

Grov 
misshandel, 
misshandel, 
rån m.m. 
(avseende 2 
st. tt) 

JL: ADHD, 
Damp, aspergers 
syndrom 
CT: Tourettes, 
ADHD, dyslexi, 
mild mental 
retardation 

Ja Hovr: JL - 1 
år 3 mån 
         : CT: 1 
år 6 mån 

TR: JL 1 år 
CT 1 år 3 
månader 
Hovr: 
skyddstilssyn 
+ 3 månaders 
fängelse 

Hovr: 
Markant 
strafflindring: 
Lindrigare 
form av 
påföljd. 
Beaktat även 
ungdom. 

2010-09-
02 

Hovr.  för 
västra Sv. B 
3219-10 
(Göteborgs 
TR) 

Försök till 
mord 

Alkohol-missbruk 
samt i domen ej 
redovisad psykisk 
störning 

Ja TR: ”Mer än 
10 år om 
fullbordat” 
Bör tolkas 
som upp till 
14 år (för 
fullbordat 
brott) 

8 år Mellan 11,1-
20% 
beroende på 
om obj. str. 
värde bör ses 
som 9 eller 
10 år. (Ev. 
även något 
lägre) 

2010-06-
28 

Hovr . f. övre 
Norrland B 
95-10 
(Luleå TR) 

Mord Bipolär sjukdom 
typ 2 m. 
psykotiska inslag 

TR: ej 
uttalat 
Hovr: ja 

14 år TR: 14 år 
Hovr: 12 år 

Hovr: 14,3 % 

2011-08-
15 

Halmstads TR 
B 784-11 

Människorov, 
grov våldtäkt 

Dopamin- 
Medicinering: 
Ökad libido, 
översexualitet, 
personlighets- 
förändringar, 
omdömeslöshet, 
impulsgenombrott 

Ja 6 år 5 år Pga andra 
förm. omst. 
Bör 
reduktion pga 
PS motsvara 
ca 8,3 % 
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2011-03-
24 

Svea Hovr B 
4658-10 
(Attunda TR) 

Grov 
misshandel 

Nämns ej, dock 
självförvållat rus 

Nej 2 år 2 år Nej 

2011-04-
18 

Svea Hovr. B 
1303-11 
(Västmanlands 
TR) 

Synnerligen 
grov 
misshandel 

Efterförlossnings-
depression 

Ja ”Några 
månader över 
4 år” 

4 år Ca 6,25 – 8,3 
& beroende 
på tolkningen 
av ”några 
månader” 

2011-05-
12 

Hovr. Sk och 
Bl. B. 582-11 
(Helsingborgs 
TR) 

Misshandel ADHD, dyslexi, 
aggressions- 
problem 

Ja TR: friade 
Hovr: 1 
månad 

Hovr: 
ungdomstjänst 

Påverkade 
påföljdsval, 
försumbart 
mildrande 
riktning 

2011-02-
10 

Hovr. för 
västra Sv. B. 
3328-10 
(Borås TR 

Grov 
misshandel, 
misshandel 

Alkoholmissbruk, 
känslomässig 
instabilitet och 
självmordstankar 

Ja TR: friade 
Hovr: 1 år 

Hovr. 
Skyddstillsyn 
samt 3 mån. 
fängelse 

Påverkade 
påföljdsval, 
ffa pga 
alkoholism. 
TT var 
dessutom ej 
fullt 
straffmyndig 
när den grova 
misshandeln 
begicks. 

2011-08-
23 

Hovr. f. nedre 
Norrland B 
209-11 (Gävle 
TR) 

Rån, 
övergrepp i 
rättssak 

Personlighets-
störning, atypisk 
autims med 
asperger och 
ADHD-drag. 
Kunde uppvisa 
impulsivitet 

Ja 1 år och 2 
månader 

TR: 1 år och 2 
mån. 
Hovr:10 mån 

Hovr: 28, 6 
% 

2011-04-
21 

Hovr. f. nedre 
Norrland B 
306-11 
(Sundsvalls 
TR) 

Våldtäkt mot 
barn, m.m 

ADHD och 
dyslexi, svår grad. 

TR: Nej 
Hovr: Ja 

2 år TR: 2 år 
Hovr: 1 år 6 
mån.  

Hovr: 25 % 
dock 
hänvisas till 
29 kap. 3 § 
3p. (bristande 
mognad och 
utveckling) 

2011-09-
13 

Hovr. f. övre 
Norrland B 
637-11 
(Umeå TR) 

Försök till 
mord 

Alkoholmissbruk. 
Vid gärningen: 
atypisk reaktion – 
psykosnära 
tillstånd 

Ja 14 om 
fullbordat 
(torde vara 
mellan 9-11 år 
på 
försöksstadiet) 

8 år Ca 11,1-27,3 
% 
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Rättsfallsförteckning 

Fall från Högsta domstolen 
 
*NJA 1995 s.48 
*NJA 2000 s.278 
*NJA 2000 s.314 
*NJA 2001 s.899 
*NJA 2007 s.189 
 
Fall från tings- och hovrätterna 
 
2007/08 
 
* Hovrätten för nedre Norrlands dom av den 29 mars 2007 i mål nr. B 126-
07 
*Svea hovrätts dom av den 14 augusti 2008 i mål nr. B 5417-08 
*Svea hovrätts dom av den 31 oktober 2008 i mål nr. B 7248-08 
*Hovrätten över Skåne och Blekinges dom av den 15 maj 2008 i mål nr. B 
1659-07 
*Hovrätten över Skåne och Blekinges dom av den 15 september 2008 i mål 
nr. B 1818-08 
*Hovrätten över Skåne och Blekinges dom av den 17 november 2008 i mål 
nr. B 2374-08 
*Göta hovrätts dom av den 21 oktober 2008 i mål nr. B 1028-08 och B 
1196-08 
 
2009/10 
 
*Svea hovrätts dom av den 10 juni 2009 i mål nr. B 822-09 
*Svea hovrätts dom av den 30 juli 2010 i mål nr. B 3601-10  
*Svea hovrätts dom av den 24 september 2010 i mål nr. B 2976-10  
*Hovrätten över Skåne och Blekinges dom av den 24 juni 2010 i mål nr. B 
1079-10  
*Göta hovrätts dom av den 22 februari 2010 i mål nr. B 106-10  
*Göta hovrätts dom av den 27 april 2010 i mål nr. B 198-10 
*Göta hovrätts dom av den 22 december 2010 i mål nr B 2252-10 
*Hovrätten för västra Sveriges dom av den 2 september 2010 i mål nr. B 
3219-10  
*Hovrätten för övre Norrlands dom av den 28 juni 2010 i mål nr. B 95-10 
 
2011 
 
*Halmstads tingsrätts dom av den 15 augusti 2011 i mål nr. B 784-11 
*Svea hovrätts dom av den 24 mars 2011 i mål nr. B 4658-10 
*Svea hovrätts dom av den 18 april 2011 i mål nr. B 1303-11 
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*Hovrätten över Skåne och Blekinges dom av den 12 maj 2011 i mål nr B 
582-11  
*Hovrätten för västra Sveriges dom av den 10 februari 2011 i mål nr. B 
3328-10  
*Hovrätten för nedre Norrlands dom av den 21 april 2011 i mål nr. B 306-
11  
*Hovrätten för nedre Norrlands dom av den 23 augusti 2011 i mål nr. B 
209-11 
*Hovrätten för övre Norrlands dom av den 13 september 2011 i mål nr. B 
637-11 
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