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Summary 
Swedish criminal law is unique in the sense that mentally disturbed 

offenders are held accountable for their actions. A majority of legal systems 

in the world excempt mentally disturbed offenders from criminal 

responsibility. They therefore go unpunished. 

 

Historically this has also been the case in Sweden but with the introduction 

of the penal code in 1965 the excemption of mentally disturbed offenders 

from criminal responsibility was removed. Instead a serious mental disorder 

is considered in the choice of sanction. 

 

The thesis begins with a brief presentation of the ideas that prompted the 

changing views on criminal law that subsequently led to the unique legal 

situation we have today. Several governmental reports have suggested a 

reinstatement of the excemption of mentally disturbed offenders from 

criminal responsibility. The Norwegian penal code excempts mentally 

disturbed offenders from criminal responsibility. Except from this, the 

Swedish legal system is otherwise very similar to the Norwegian legal 

system. Therefore a comparison is made between the two countries penal 

codes. The Norwegian court’s reasoning regarding sanity in the case of 

Anders Behring Breivik is also presented. Finally the pros and cons of a 

possible reintroduction of the excemption of mentally disturbed offenders 

from criminal responsibility is presented. 

 

The thesis reaches the conclusion that the pros of a reintroduction prevail 

the cons. 
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Sammanfattning 
Sveriges straffrättsliga lagstiftning är unik i det avseendet att psykiskt störda 

lagöverträdare kan ställas till ansvar för sina gärningar. I en majoritet av 

världens rättssystem tillämpas i stället bestämmelser om tillräknelighet. 

Detta innebär att psykiskt sjuka lagöverträdare inte anses ansvariga för sina 

gärningar och därför går fria från straff. 

 

I svensk rätt fanns tidigare ett tillräknelighetskrav i den straffrättsliga 

lagstiftningen men detta togs bort i och med införandet av brottsbalken 

1965. Numera gäller i stället att en allvarlig psykisk störning beaktas vid 

påföljdsvalet.  

 

Uppsatsen inleds med att kort redogöra för de tankar som låg bakom den 

förändrade synen på strafflagstiftningen som ledde fram till det unika 

rättsläget vi har idag. Flertalet statliga utredningar har på senare år föreslagit 

ett återinförande av tillräknelighetskravet. I Norge finns bestämmelser om 

tillräknelighet. Då Sveriges rättssystem i övrigt är väldigt likt Norges görs 

därför en jämförelse mellan de båda ländernas bestämmelser på området. 

Domstolens resonemang kring tillräknelighet studeras i domen mot Anders 

Behring Breivik. Avslutningsvis analyseras för- och nackdelarna av ett 

eventuellt återinförande av tillräknelighetskravet i Sverige. 

 

Uppsatsen når slutsatsen att fördelarna med ett återinförande av 

tillräknelighetskravet väger tyngre än nackdelarna. 
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Förkortningar 
ABB   Anders Behring Breivik 
BrB   Brottsbalk (1962:700) 
HD   Högsta domstolen 
NJA   Nytt juridiskt arkiv 
Prop.   Proposition 
SOU   Statens offentliga utredningar 
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1 Inledning 

1.1 Allmänt 
I skrivande stund intar Sverige, tillsammans med Grönland och tre delstater 

i USA, en unik position bland världens olika straffrättsliga lagar i den 

meningen att personer som anses psykiskt sjuka kan dömas inför domstol. 

För att i övriga länder kunna dömas till ansvar för sin gärning ställer 

rättsordningen upp ett krav på tillräknelighet. Om gärningspersonen saknat 

förmåga att kontrollera sitt handlande, till följd av en allvarlig psykisk 

störning eller tillfällig sinnesförvirring, utesluts det straffrättsliga ansvaret. 

Tillräknelighetskravet grundas på idén att en psykiskt störd eller tillfälligt 

sinnesförvirrad lagöverträdare inte bör straffas för sin gärning, då gärningen 

till följd av denna störning eller sinnesförvirring inte återspeglar 

lagöverträdarens fria vilja. Gärningspersonen anses alltså inte kunna rå för 

sitt handlande. 

1.2 Övergripande syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att belysa kravet på tillräknelighet som 

förutsättning för straffrättsligt ansvar för psykiskt sjuka lagöverträdare. 

Genom en jämförelse med Norges krav på tillräknelighet vill jag diskutera 

ett eventuellt återinförande av detta krav i Sverige. 

 

Frågan om psykiskt störda lagöverträdare ska kunna dömas till ansvar för 

sina handlingar har på senare år ifrågasatts i Sverige. I Norge har, i ljuset av 

framförallt domen mot Anders Behring Breivik, frågan om 

tillräknelighetskravets vara eller icke vara lyfts fram. Det är därför intressant 

att jämföra båda länders lagstiftning på området. Båda länders lagstiftning är 

på många områden väldigt lika, varför en jämförelse mellan ländernas olika 

bestämmelser på just detta område förefaller naturlig.  
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Det är min förhoppning att uppfylla uppsatsens övergripande syfte genom 

att besvara följande fråga: 

- Vilka är för- och nackdelarna av ett eventuellt återinförande av 

tillräknelighetskravet? 

1.3  Avgränsningar 
Jag kommer i huvudsak att fokusera på Sverige och Norges respektive 

bestämmelser om lagföringen av psykiskt störda lagöverträdare. Mindre 

fokus läggs på de som anses psykiskt störda på grund av självförvållat rus. 

Inte heller, på grund av utrymmesskäl, har jag lagt särskild vikt vid 

bestämmelserna om rättspsykiatrisk vård. 

1.4 Metod och perspektiv 
Jag använder mig i min uppsats av den klassiska rättsdogmatiska metoden 

där jag med hjälp av lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten utreder gällande 

rättsläge. Vidare använder jag mig av en komparativ metod då jag jämför 

svensk och norsk rätt. Uppsatsen skrivs ur ett rättsutvecklande perspektiv då 

jag utreder om en förändring av lagstiftningen är möjlig. 

1.5 Material 
I mitt historiska kapitel använder jag mig uteslutande av Roger Qvarsells 

bok Utan vett och vilja.1 I den rättsutredande delen använder jag mig av 

lagar, förarbeten, doktrin och praxis. 

1.6 Disposition 
Uppsatsen inleds med ett kort historiskt kapitel för att visa hur lagstiftningen 

kring tillräknelighet utvecklats från 1800-talets början till införandet av 

brottsbalken. Därefter följer ett kapitel där jag redogör för gällande rätt och 

vad två statliga utredningar kommit fram till avseende ett återinförande av 

tillräknelighetskravet. I kapitlet efter redogörs för 

                                                
1 Qvarsell, Roger, 1993. Utan vett och vilja – om synen på brottslighet och sinnessjukdom. 
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tillräknelighetsbestämmelsen i Norge med fokus på domen mot Anders 

Behring Breivik. Därefter följer ett mycket kort avsnitt där jag redogör för 

vad sakkunniga anser om tillräknelighet. I det avslutande kapitlet analyserar 

jag för- och nackdelarna av ett eventuellt återinförande av 

tillräknelighetskravet.  
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2 Historisk bakgrund 

2.1 Första hälften av 1800-talet 
Hur straffrätten skulle behandla de sinnessjuka lagöverträdarna förändrades 

kraftigt under 1800-talets första hälft. Detta berodde på att arbetet med att 

ändra 1734 års lag påverkades av den så kallade klassiska straffrättslärans 

teorier om ansvar och tillräknelighet. En annan orsak var att en organiserad 

sinnessjukvård började ta form och att läkarna visade ett ökat intresse för de 

psykiska sjukdomarnas natur. Under hela 1800-talet rådde delade meningar 

om vilka som skulle undantas respektive dömas till ansvar i domstol på 

grund av att det medicinska begreppet ”sinnessjuk” och det juridiska 

”otillräknelig” inte överensstämde med varandra. Klart var i alla fall att 

läkarna fick en ökad betydelse för lagföringen av sinnessjuka brottslingar.2 

 

År 1826 utfärdades en stadga, i vilken stod hur domarna skulle handla vid 

misstanke om att ett brott begåtts av någon som inte varit vid sina sinnens 

fulla bruk. Ända fram till införandet av 1931 års sinnessjuklag användes 

denna stadga som underlag vid undersökningarna av sinnessjuka 

brottslingar. I stadgan fastställdes principen att sinnessjuka brottslingar inte 

skulle bestraffas och att brottslingens sinnesbeskaffenhet skulle bedömas 

och undersökas av läkare. Vidare skulle domstolen, i stället för att utdöma 

straff eller annan form av behandling, överlämna sinnessjuka brottslingar till 

”vederbörande” och behandlingen av dessa skulle utgå från samhällets 

behov av skydd. Det är oklart vem ”vederbörande” var, men i praktiken 

bestämde respektive landshövding om brottslingen skulle spendera tid på ett 

hospital eller vårdas hemma.3 

 

                                                
2 Qvarsell, Roger, 1993. Utan vett och vilja – om synen på brottslighet och sinnessjukdom., 
s. 85f. 
3 Ibid. s. 87f. 
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2.2 Andra hälften av 1800-talet 
Arbetet med att ersätta 1734 års lag tog fart redan på 1810-talet då en rad 

förslag till ny lagstiftning presenterades. Flertalet av landets främsta jurister 

deltog i arbetet som resulterade i 1864 års strafflag. I den psykiatriska 

litteraturen hade diskuterats att det fanns sinnessjukdomar som påverkade 

vilje- och känslolivet och i den rättsmedicinska litteraturen omnämndes ofta 

begreppet ”psykisk ofrihet”. Inget av detta återfanns i eller påverkade den 

nya strafflagen utan det var enbart brister i ”förståndets bruk” som kunde 

leda till ansvarsfrihet för en sinnessjuk brottsling. Bestämmelserna 

återspeglade den klassiska straffrättslärans mer intellektualistiska 

människouppfattning, enligt vilken människans förmåga att förstå 

innebörden av lagen och konsekvenserna av sina handlingar var avgörande 

för ansvarigheten.4 

 

Under lång tid i Sverige hade bestämmelserna om tillräknelighet och 

straffrihet i 1864 års lag avgörande betydelse för behandlingen av de 

sinnessjuka brottslingarna. Dock uppstod problem när de straffriförklarade 

brottslingarna skulle tas om hand, på grund av att bestämmelserna inte 

stämde överens med utvecklingen inom psykiatrin. Många 

sinnessjukhusläkare menade att en lösning var att inrätta särskilda anstalter 

för sinnessjuka brottslingar. Psykiatriker ställde även vid sekelskiftets 

början krav på en genomgripande omarbetning av strafflagens 

tillräknelighetsbestämmelser och arbete med en strafflagsreform påbörjades 

under 1910-talet.5 

2.3 Första hälften av 1900-talet 
I början av 1900-talet framhölls i debatten om de sinnessjuka brottslingarna 

samhällets behov av att skyddas från människor som skadade eller hotade 

samhällets stabilitet. Till följd av detta fick de straffrättsliga frågorna en 

tillbakadragen roll där vissa psykiatriker menade att de med hjälp av 
                                                
4 Qvarsell, Roger, 1993. Utan vett och vilja – om synen på brottslighet och sinnessjukdom., 
s. 102f. 
5 Ibid. s. 103f. 
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vetenskapen i stället kunde diagnostisera samhällsfarligheten i ett tidigt 

skede och på så vis förebygga att brottsliga handlingar begicks. 

Tillräknelighetsbegreppet ifrågasattes också då det utgick från existensen av 

en fri vilja, något som de naturvetenskapligt skolade psykiatrikerna inte ville 

acceptera.6 

 

En komplett reform av strafflagen skulle dock ta mycket lång tid och i 

väntan på detta förändrades vissa delar av strafflagen för att få bukt med 

specifika problem, där revideringen av tillräknelighetsbestämmelserna, som 

trädde i kraft 1 januari 1946, var en viktig förändring.7 Debatten som 

föranledde denna revidering liknade diskussionen om förhållandet mellan 

psykiatrin och lagstiftningen som pågått sedan början av 1900-talet. Den ena 

sidan förespråkade den klassiska straffläran, som ansåg att alla brottslingar 

skulle bestraffas, men att sinnessjuka inte var ansvariga för sina handlingar 

och således inte kunde straffas. Därtill betonades rättssäkerhetens krav på att 

domstolarna och inte de medicinska experterna skulle besluta om straff och 

andra åtgärder mot brottslingarna. Den andra sidan förespråkade den 

positiva eller italienska kriminologiska traditionen som ansåg att alla 

brottslingar borde få en individuellt anpassad behandling, där medicinsk 

vård och samhällsskyddet var det viktigaste. Begreppen straff, 

tillräknelighet och ansvar skulle rensas bort från strafflagstiftningen och 

rättstillämpningen. Arbetet resulterade dock i att det kontroversiella 

tillräknelighetsbegreppet bevarades och faktiskt fick en förankring i 

lagtexten som det tidigare inte haft.8  

                                                
6 Qvarsell, Roger, 1993. Utan vett och vilja – om synen på brottslighet och sinnessjukdom., 
s. 165. 
7 Ibid. s. 310. 
8 Ibid. s. 326. 
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3 Svensk rätt 

3.1 Brottsbalkens tillkomst 
I och med införandet av brottsbalken försvann de så kallade 

straffriförklaringarna av psykiskt sjuka lagöverträdare. Detta möttes av viss 

kritik. Kritikerna påtalade inhumaniteten i att döma en psykiskt sjuk i 

domstol som inte kunde rå för sitt handlande och att vårdfrågan för en 

psykiskt sjuk lagöverträdare var en fråga för läkare som föll utanför 

domstolens kompetens. Strafflagsberedningen bemötte kritiken genom att 

peka på att den psykiskt sjuke inte döms till straff i gängse mening, utan 

snarare blir ådömd en lämplig vårdform. Vidare menade 

strafflagsberedningen att vårdfrågan inte endast är en medicinsk sådan, utan 

att beaktan även måste tas till den sociala skyddsfrågan, varför det ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv bör prövas av domstol.9 Innebörden av detta var i 

stort sett att alla lagöverträdare skulle dömas i domstol, men efter en 

lämplighetsbedömning kunde vård väljas framför fängelse.10 

3.2 Svenska bestämmelsen 
Den svenska bestämmelsen som reglerar behandlingen av psykiskt sjuka 

lagöverträdare återfinns i 30 kap. 6 § brottsbalken (1962:700) och lyder: 
 
Den som har begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk 
störning ska i första hand dömas till en annan påföljd än fängelse. 
Rätten får döma till fängelse endast om det finns synnerliga skäl. 
Vid bedömningen av om det finns sådana skäl ska rätten beakta 
 

1. om brottet har ett högt straffvärde, 
2. om den tilltalade saknar eller har ett begränsat 

behov av psykiatrisk vård, 
3. om den tilltalade i anslutning till brottet själv har 

vållat sitt tillstånd genom rus eller på något annat 
liknande sätt, samt 

4. omständigheterna i övrigt. 
 
Rätten får inte döma till fängelse, om den tilltalade till följd av den 
allvarliga psykiska störningen har saknat förmåga att inse 

                                                
9 SOU 1956:55 s. 284. 
10 Qvarsell, Roger, 1993. Utan vett och vilja – om synen på brottslighet och sinnessjukdom., 
s. 330. 
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gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan 
insikt. Detta gäller dock inte om den tilltalade har vållat sin 
bristande förmåga på det sätt som anges i första stycket 3. 
 
Om rätten i fall som avses i första eller andra stycket finner att 
någon påföljd inte bör dömas ut, ska den tilltalade vara fri från 
påföljd. 

 
 

I bestämmelsen tydliggörs den svenska inställningen, att alla människor 

anses kunna föröva brott. Brottslingar som saknar ansvarsförmåga 

särbehandlas i stället vid påföljdsvalet.11 

3.2.1 Att döma till fängelse 
I bestämmelsens första stycke föreligger en presumtion för att döma en 

person som begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning 

till annan påföljd än fängelse. Om det finns synnerliga skäl får rätten 

däremot döma till fängelse. För att en person ska kunna dömas till annan 

påföljd än fängelse förutsätts att det föreligger ett orsakssamband mellan 

den psykiska störningen och brottet, vilket fastslogs i NJA 2007 s. 180.12 

Tidigare förelåg ett fängelseförbud, men paragrafen ändrades den 1 juli 

2008 till nu gällande lydelse. Syftet med det dåvarande fängelseförbudet 

verkar ha varit att tillförsäkra de allvarligt psykiskt störda brottslingarna den 

vård och behandling som i förhållande till omständigheterna var lämpligast 

som reaktion på brottet.13  

 

Innan lagändringen kunde ett problem uppstå när en brottsling led av ett så 

kallat kortvarigt tillstånd av allvarlig psykisk störning. Problemet var att om 

personen vid gärningstillfället befunnit sig i ett sådant tillstånd, men inte 

längre gjorde det vid domstillfället, kunde undgå en mer ingripande påföljd. 

Detta på grund av att personen vid domstillfället saknade vårdbehov men 

samtidigt omfattades av fängelseförbudet. Det som återstod då var att 

utdöma villkorlig dom, skyddstillsyn eller rättspsykiatrisk vård som inte 

långt efter domen skulle upphöra. Situationen var otillfredsställande varför 

                                                
11 Se Ulväng, Brottsbalk (1962:700) 30 kap. 6 §, Lexino 2012-07-01. Hämtad 2016-04-10. 
12 Sandahl, Karin, kommentar 1361 till 30 kap. 6 § BrB på Karnov. Hämtad 2016-04-10. 
13 Prop. 2007/08:97 s. 15-16. 
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problemet löstes genom att ge domstolen möjlighet att utdöma fängelsestraff 

om synnerliga skäl förelåg.14  

 

För att ett presumtionsgenombrott ska kunna ske och fängelse utdömas 

krävs alltså synnerliga skäl. Det som ska beaktas vid bedömningen av om 

synnerliga skäl föreligger är brottets straffvärde, den tilltalades vårdbehov, 

eget vållande av tillståndet genom rus och omständigheterna i övrigt.  

 

Ett fängelsestraff blir i första hand aktuellt då brottet har ett högt straffvärde. 

I förarbetena konstaterades att förutsättningarna för ett 

presumtionsgenombrott inte skulle vara formellt avhängiga av brottets 

svårhet. Därför föreslogs inte att någon bestämd gräns för straffvärdet skulle 

införas i bestämmelsen. Men som riktlinje gäller ett straffvärde på fyra år 

för att kunna döma påföljden till fängelse.15 

 

Vidare kan ett presumtionsgenombrott ske endast om den tilltalades 

vårdbehov är litet eller obefintligt, som i exempelvis ovannämnda situation 

då det psykotiska tillståndet föreligger vid gärningen men inte vid 

domstillfället. Om den tilltalade i stället är i behov av omfattande vård talar 

detta emot fängelse som påföljd.16 

 

Om gärningspersonen i anslutning till gärningen själv vållat sitt tillstånd 

genom berusning eller på annat vis talar vidare för, oberoende av brottets 

straffvärde, att det föreligger skäl för att bestämma påföljden till fängelse.17 

 

Domstolen ska också beakta graden av den psykiska störningen vid 

brottstillfället. Om den tilltalade vid sitt handlande i hög grad påverkats av 

den psykiska störningen talar detta för att välja en annan påföljd än fängelse. 

Skulle gärningspersonen exempelvis handlat efter rationella motiv, såsom 

ekonomisk vinning, kan det tala för att sambandet med den psykiska 

                                                
14 Se Ulväng, Brottsbalk (1962:700) 30 kap. 6 §, Lexino 2012-07-01. Hämtad 2016-04-10. 
15 Ds 2007:5 s. 125. 
16 Ds 2007:5 s. 126. 
17 Ibid. s. 128. 
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störningen är svagare än om gärningen förefaller vara helt irrationell. 

Samtidigt kan vid bedömningen tidigare brottslighet beaktas. Om liknande 

gärningar inte begåtts under påverkan av allvarlig psykisk störning, är 

sambandet med den psykiska störningen svagare än om gärningen utgör en 

engångsföreteelse.18 

3.2.2 Att inte döma till fängelse 
Enligt andra stycket ska inte fängelsepresumtionen brytas vad gäller 

gärningspersoner med de allvarligaste störningarna. Det handlar om 

situationer då den tilltalade till följd av den allvarliga psykiska störningen 

saknat förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande 

efter en sådan insikt. Detta är fallet då den tilltalade i avsevärd grad har 

brustit i sin bedömning av och föreställning om den situation i vilken 

gärningen begåtts. För att tydliggöra handlar det alltså om fall när den 

tilltalade befunnit sig i en annan verklighet. Det kan handla om att den 

tilltalade på grund av en akut psykos har haft en bristande realitetsvärdering 

som varit avgörande för den tilltalades förståelse av gärningen. Med andra 

ord ska rätten pröva om gärningspersonen i någon rimlig grad haft förmåga 

att förstå innebörden av sitt handlande. Även om sådan förståelse förelegat, 

kan gärningspersonen på grund av den allvarliga psykiska störningen ha 

saknat förmåga att anpassa sitt handlande efter denna insikt. Visserligen har 

gärningspersonen då bedömt och värderat verkligheten på ett korrekt sätt 

men har på grund av sitt tillstånd inte haft kontroll över sitt handlande. Så 

kan vara fallet om han eller hon lider av schizofreni och har påverkats av 

tvingande röster.19 

 

Fängelseförbudet gäller dock inte om den tilltalade i anslutning till 

gärningen själv har vållat, genom rus eller på något annat liknande sätt, det 

tillstånd som inneburit att han eller hon saknat förmåga att inse gärningens 

innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt. Om det 

                                                
18 Ds 2007:5 s. 127. 
19 Prop. 2007/08:97 s. 40. 
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uppkomna tillståndet dock inte varit något som den tilltalade kunde räkna 

med, gäller fängelseförbudet.20 

3.3 Rättspsykiatrisk vård 
En person med bristande ansvarsförmåga kan i Sverige, enligt 

bestämmelsen i 31 kap. 3 BrB, bli föremål för en särskild 

överlämnandepåföljd, nämligen överlämnande till rättspsykiatrisk vård, 

vilket oftast sker tvångsmässigt. Domstolen måste, för att kunna bestämma 

denna påföljd, konstatera att den tilltalade har begått ett brott och om brott 

anses begånget får domstolen begära att en rättspsykiatrisk undersökning 

genomförs enligt lag (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning. Att 

besluta om gärningen begåtts under inflytande av en allvarlig psykisk 

störning och valet av påföljd vilar på domstolen. Följaktligen är det inte 

åklagaren som har bevisbördan för den tilltalades psykiska tillstånd och 

vilket samband detta har med den ifrågavarande brottsligheten. Domstolen 

är inte heller bunden av vad den undersökande läkaren kommer fram till i 

den rättspsykiatriska undersökningen även om det är ovanligt att rätten 

frångår denna slutsats.21 

3.4 Utredningar om tillräknelighetskrav 
I Sverige har under 2000-talet två omfattande utredningar genomförts 

angående de psykiskt sjuka lagöverträdarnas rättsliga ställning i den 

straffrättsliga lagstiftningen. Inför lagändringen den 1 juli 2008, då 

fängelseförbudet i brottsbalken togs bort22, tog utredningen vad som 

framkommit i SOU 2002:3 i beaktande. En så genomgripande reform som 

där föreslogs ansågs dock inte genomförbar, varför lösningen med ett 

borttagande av fängelseförbudet blev resultatet.23 Likväl finner jag SOU 

2002:3 relevant på grund av de argument om tillräknelighet som där i 

framförs.  

                                                
20 Prop. 2007/08:97 s. 40. 
21 Se Ulväng, Brottsbalk (1962:700) 30 kap. 6 §, Lexino 2012-07-01. Hämtad 2016-04-10. 
22 Se avsnitt 3.2.1. 
23 Prop. 2007/08:97 s. 15. 
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I SOU 2012:17 användes som bas för utredningen vad som framkom i SOU 

2002:3. Med tanke på att det gick cirka tio år mellan de båda utredningarna 

togs i den senare utredningen hänsyn till de lagändringar och förändringar 

som skett i samhället under denna tid.24 Argumentationen för och emot ett 

återinförande av tillräknelighetsrekvisitet i de båda utredningar är i 

huvudsak likartad, varför jag nedan väljer att under samma rubrik återge vad 

de båda utredningarna kom fram till. 

3.4.1 Argument för ett tillräknelighetskrav 
Kommittén i SOU 2002:3 föreslog att tillräknelighet skulle vara ett krav för 

att en gärning skulle medföra ansvar. I SOU 2012:17 föreslog kommittén att 

tillräknelighet åter skulle vara ett krav för att en gärning skulle utgöra 

brott.25 

 

Tanken i den äldre utredningen var att tillräknelighetsregeln skulle utformas 

så att den uteslöt färre personer från ansvar än vad den dåvarande regeln om 

fängelseförbud i 30 kap. 6 § BrB gjorde. Som en konsekvens av införandet 

skulle fängelseförbudet och övriga inskränkningar i påföljdsvalet för 

psykiskt störda lagöverträdare som döms för brott upphävas.26 

 

Om ett krav på tillräknelighet skulle införas föreslog kommittén i 

utredningen från 2012 att bestämmelsen i 30 kap. 6 § BrB skulle 

upphävas.27 

3.4.1.1 Skuldprincipen 
 
Den straffrättsliga grundsatsen skuldprincipen var en central del av 

argumentation för ett återinförande av tillräknelighetskravet. Kortfattat 

                                                
24 SOU 2012:17 s. 503. 
25 Ibid. s. 743. 
26 SOU 2002:3 s. 229. 
27 SOU 2012:17 s. 538. 
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innebär skuldprincipen att endast den som vid gärningstillfället kan rå över 

sin gärning får ställas till svars och bestraffas för denna.28  

 

Vidare diskuterade kommittéerna hur skuldprincipen kan ses som ett utflöde 

av den så kallade konformitetsprincipen, vilken innebär att endast den som 

har förmåga eller tillfälle att följa lagen bör kunna hållas straffrättsligt 

ansvarig. Avsaknad av sådan förmåga innebär att gärningspersonen saknar 

förmåga till kontroll över sitt beteende och därför kan ursäktas för sitt 

handlande. Om en gärning är ofrivillig, till följd av t.ex. en reflexrörelse, 

eller om gärningspersonen omöjligen kan utföra vad som i lagen stadgas på 

grund av bristande styrka, kunskap eller skicklighet kan en sådan bristande 

förmåga föreligga. Skuldprincipens grundtanke är att även situationer när 

personens sinnestillstånd är sådant att förmågan att förstå och bedöma 

gärningens innebörd eller förmågan till handlingskontroll är kraftigt 

begränsad bör tillmätas betydelse som en ursäktande omständighet. Om 

personen vid gärningssituationen t.ex. befinner sig i ett akut psykotiskt 

tillstånd med vanföreställningar som gör att han eller hon helt tappat 

kontakten med verkligheten, skiljer sig dennes uppfattning så markant från 

den faktiska verkligheten att förmåga att förstå gärningens innebörd saknas. 

Enligt skuldprincipen ska då ansvarsfrihet föreligga och det är enligt 

principen orättfärdigt att utdöma straffrättsligt ansvar.29 

3.4.1.2 Allmänpreventiva överväganden 
Kommittéerna anförde vidare att ett tillräknelighetskrav argumenterats för 

utifrån en allmänpreventiv synpunkt. Straffbestämmelser ska avhålla 

medborgare från att begå brottsliga gärningar samtidigt som de ska verka 

moralbildande på medborgarna. Psykiskt sjuka brottslingar påverkas dock 

inte av det allmänna straffhotet likt friska medborgare. Användningen av 

straff anses därför överflödigt och ansvarsfrihet är motiverat. Om en person 

som agerar under en helt främmande verklighetsuppfattning befrias från 

ansvar, skulle detta inte heller inverka på straffhotets moralbildande verkan. 

Kriminaliseringens syfte, att påverka medborgarna, bör gälla endast vid 

                                                
28 SOU 2002:3 s. 230-231; SOU 2012:17 s. 522-523. 
29 SOU 2002:3 s. 231-232; SOU 2012:17 s. 522-524. 
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någorlunda normala situationer och inte när det förekommer uppenbart 

ursäktande omständigheter. Det skulle kunna anses orättfärdigt att då döma 

till ansvar, precis som i situationer då någon som uppenbart handlat i 

självförsvar döms till fängelse.30 

3.4.1.3 Undvikande och förtydligande av 
intressekonflikter  

Ett system utan tillräknelighetsrekvisit kan också leda till vissa 

intressekonflikter. Vård- och skyddsaspekter tenderar att medvetet eller 

omedvetet påverka den straffrättsliga ansvarsfrågan. Uppsåtsrekvisitet 

uppfylls lättare vid bedömningen av psykiskt sjuka lagöverträdare trots att 

detta torde vara mycket svårare att uppnå i dessa situationer. Detta har att 

göra med att domstolen ställs inför ett val. Antingen ogillar domstolen åtalet 

på grund av brister i uppsåtsrekvisitet eller så finner domstolen ett 

”uttunnat” uppsåtsrekvisit uppfyllt. Det första alternativet riskerar att leda 

till att vårdbehovet inte uppnås och det andra alternativet leder till att 

gärningspersonen överlämnas till rättspsykiatrisk vård. Om domstolen väljer 

alternativ två kan ett orättfärdigt straffrättsligt ansvar åläggas bara för att 

tillgodose vårdbehovet. Vid ett återinförande av tillräknelighetsrekvisitet 

som blir ett led i prövningen av skuldfrågan blir det tydligare vilka aspekter 

som är styrande. Prövningen av skuldfrågan kommer då också göras före 

uppsåtsprövningen vilket minskar svårigheterna med denna.31 

3.4.1.4 Övriga argument 
Kommittéerna argumenterade även för hur ett tillräknelighetsrekvisit skulle 

medföra ökad överensstämmelse mellan det svenska och övriga länders 

rättssystem. Samarbetet i rättsliga frågor skulle då bli bättre och problem 

med t.ex. överförande av verkställighet skulle kunna undvikas.32 

 

Vidare menade kommittéerna att straffrättspolitiken på senare år gått från att 

fokusera på gärningsmannens personliga förhållanden till att fokusera på 

den brottsliga gärningen. I stället för den så kallade behandlingstanken som 

                                                
30 SOU 2002:3 s. 233-234; SOU 2012:17 s. 525-526. 
31 SOU 2002:3 s. 235-237; SOU 2012:17 s. 527-529. 
32 SOU 2002:3 s. 238; SOU 2012:17 s. 530. 
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grund för domstolens påföljdsbestämning ska likformighet, proportionalitet, 

rättvisa och förutsebarhet främjas. Frågor om skuld och ansvar har blivit 

mer centrala. De psykiskt störda lagöverträdarnas straffrättsliga ansvar har 

inte tidigare påverkats av denna ändrade inriktning. Ett återinförande av 

tillräknelighetskravet skulle stämma bättre överens med den inriktning som 

straffrättspolitiken intagit.33 

3.4.2 Argument mot ett tillräknelighetskrav 
De båda utredningarna kom fram till att ett tillräknelighetskrav borde 

återinföras i svensk strafflagstiftning. Dock togs vissa argument mot ett 

återinförande upp. 

 

Ett av dessa var att behandlingstanken av humanitära och brottspreventiva 

skäl fortfarande borde ha betydelse vid domstolens val av påföljd. 

Straffsystemet som helhet syftar till att motverka brott och vad gäller 

psykiskt störda lagöverträdare finns forskning som talar för att 

vårdrelaterade påföljder har en viss brottspreventiv effekt. Påföljdsvalet ska 

därför inte hindras av frågor om ansvar och skuld.34 

 

Vidare anses det nuvarande systemet motverka samhällets särbehandling 

och diskriminering av psykiskt störda lagöverträdare. Det finns rädsla för att 

ett tillräknelighetsrekvisit skulle stämpla alla psykiskt störda som 

ansvarslösa och då inskränka deras rättigheter.35 

 

Ett återinförande skulle också kunna gå emot senare års utveckling inom 

psykiatrin och mot de åtgärder som vidtagits för att integrera psykiskt störda 

i samhället. Exempel på dessa är avskaffandet av omyndighetsförklaringen, 

erkännande av de psykiskt stördas medborgerliga rättigheter och psykiatrins 

utveckling mot en mer öppen vård. De flesta länder med ett 

                                                
33 SOU 2002:3 s. 238-239; SOU 2012:17 s. 531. 
34 SOU 2002:3 s. 239; SOU 2012:17 s. 531-532. 
35 SOU 2002:3 s. 241; SOU 2012:17 s. 533-534. 
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tillräknelighetskrav har till exempel bestämmelser som motsvarar vår 

tidigare omyndighetsförklaring.36 

 

Läkare menar också att huruvida gärningsmannen fälls till ansvar eller inte 

har betydelse för behandlingsresultatet. Den som bedöms ansvarig har ett 

särskilt ansvar att förbättra sitt mentala tillstånd och medverka i vården. En 

frikännande dom skulle försvåra detta då den dömde kan förneka sin 

gärning och hävda att han eller hon ändå inte kunde ha undvikit denna.37 

3.5 NJA 2012 s. 564 
Nedan har jag valt att återge ett rättsfall där personen bedömts lida av en 

allvarlig psykisk störning. Rättsfallet är intressant därför att det belyser hur 

domstolen med Sveriges nuvarande reglering resonerar kring straffrättsligt 

ansvar när en person lider av en allvarlig psykisk störning. HD diskuterar 

även tillräknelighet varför jag finner rättsfallet relevant. 

 

Av utredningen framgick att F.S. sommaren 2008, då han var drygt 17 år 

gammal, genomfört samlag med målsäganden, som då var tolv år. Alla 

instanser bedömde handlingarna som frivilliga och ömsesidiga. Frågan i 

målet var om F.S. skulle bära ett straffrättsligt ansvar för de begångna 

gärningarna samt i så fall hur gärningarna skulle bedömas och 

påföljdsfrågan besvaras. F.S. hade enligt ett rättspsykiatriskt utlåtande både 

vid gärningarna och vid undersökningstillfället en allvarlig psykisk störning.  

 

HD konstaterade att F.S. hade begått otillåtna gärningar som uppfyllde 

förutsättningarna för att dömas till våldtäkt mot barn. Gärningarna skedde 

uppsåtligen, F.S. var vid gärningstillfällena medveten om vad han gjorde 

och han visste att målsäganden var under 15 år.  

 

Otillräknelighet, som ofta har sin grund i en allvarlig psykisk störning, leder 

enligt svensk rätt inte till frihet från ansvar. En psykisk störning beaktas i 

                                                
36 SOU 2002:3 s. 242; SOU 2012:17 s. 535. 
37 SOU 2002:3 s. 243; SOU 2012:17 s. 536. 
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stället vid valet av påföljd. Den som begått ett brott under påverkan av en 

allvarlig psykisk störning ska i första hand dömas till en annan påföljd än 

fängelse. Så länge tillståndet inte är självförvållat föreligger ett absolut 

fängelseförbud om gärningsmannen till följd av den allvarliga psykiska 

störningen har saknat förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa 

sitt handlande efter en sådan insikt. I rättssystem med tillräknelighetskrav 

torde dessa fall leda till frihet från straffrättsligt ansvar. Tre statliga 

utredningar har sedan mitten på 90-talet föreslagit ett återinförande av 

tillräknelighet som förutsättning för straffrättsligt ansvar. Någon lagstiftning 

kring detta har ännu inte skett. Enligt gällande rätt kan alltså den som begår 

en gärning under påverkan av en allvarlig psykisk störning dömas för brott 

och lagstiftarens anvisning till rättstillämpningen är att den psykiska 

störningen ska beaktas vid påföljdsvalet. Något utrymme för att med stöd av 

ett krav på tillräknelighet fria F.S. från ansvar finns därför inte. 

 

Av det rättspsykiatriska utlåtandet framkom att F.S. vid gärningstillfället 

inte visste att det var olagligt att ha samlag med barn under 15 år. Han 

begick gärningarna i okunnighet om att de var straffbelagda. Enligt 

grundprincipen är inte kännedom om gärningens straffbarhet en 

förutsättning för straffansvar och okunnighet om en straffbestämmelse är 

alltså inte ansvarsbefriande. Detta gäller dock inte utan undantag. Begår 

någon en gärning i villfarelse om dess tillåtlighet medför det inte ansvar om 

villfarelsen grundar sig på att fel förekommit vid kungörandet av den 

straffrättsliga bestämmelsen eller om villfarelsen av annan orsak var 

uppenbart ursäktligt. Utgångspunkten vid prövningen av F.S. straffrättsliga 

ansvar är att han vid gärningstillfället inte visste att gärningarna var 

otillåtna. Hans psykiska tillstånd är visserligen allvarligt men inte ett så 

särpräglat individuellt fall att det leder till ansvarsfrihet på grund av 

straffrättsvillfarelse. Han ska alltså dömas för våldtäkt mot barn. 

 

Vid bedömningen av straffvärdet ska vissa förmildrande omständigheter i 

29 kap. 3 § BrB beaktas. Trots vad som framkom ovan ska 

straffrättsvillfarelsen beaktas. Likaså den allvarliga psykiska störningen. 
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Gärningarna begicks både innan och efter att det absoluta fängelseförbudet 

togs bort i brottsbalken. Oavsett vilken regel som tillämpas råder ett 

fängelseförbud. Utöver detta ska vissa billighetsskäl i 29 kap. 5 § BrB 

beaktas. Om den tilltalade till följd av dålig hälsa skulle drabbas oskälig hårt 

av ett straff utmätt efter brottets straffvärde ska detta beaktas. F.S. psykiska 

tillstånd och personliga situation i övrigt ska därför beaktas. Vidare finns det 

i F.S. fall anledning att beakta hur kraftigt han påverkats av rättsprocessen. 

Detta ska normalt inte göras, men hans psykiska tillstånd har utlöst mycket 

oro hos honom och han ser sig själv som en svår sexualförbrytare och 

kriminell.  

 

Om det med hänsyn till billighetsskälen i 29 kap. 5 § BrB är uppenbart 

oskäligt att döma till påföljd, ska rätten meddela påföljdseftergift enligt 29 

kap. 6 § BrB. Det föreligger i F.S. fall förmildrande omständigheter enligt 

29 kap. 3 § BrB och en tänkt straffmätning i F.S. fall måste också i hög grad 

påverkas av billighetsskäl enligt 29 kap. 5 § BrB. Sammantaget är det därför 

uppenbart oskäligt att döma F.S. till påföljd och påföljdseftergift ska därför 

meddelas enligt 29 kap. 6 § BrB. Till följd av detta saknas skäl att pröva 

yrkandet om tillämpning av 30 kap. 6 § sista stycket BrB. 
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4 Norsk rätt 
Inledningsvis ska konstateras att den äldre norska strafflagen38 ersatts av en 

ny strafflag39 som trädde i kraft första oktober 2015. Bestämmelserna i den 

äldre strafflagens 44-46 §§40 om tillräknelighet återfinns numera i 20 §41 i 

den nya strafflagen. Formuleringen har ändrats något men inga väsentliga 

ändringar av innehållet har skett.42 Då det har underlättat arbetet med 

framställningen nedan och med tanke på att det inte föreligger några 

väsentliga skillnader i reglerna om tillräknelighet mellan de båda lagarna 

utgår jag ifrån den äldre strafflagens bestämmelser. Om jag i stället utgår 

från den nya strafflagens bestämmelser tydliggör jag detta. 

4.1 Norska bestämmelsen om 
tillräknelighet 

Enligt den norska bestämmelsen om tillräknelighet kan den som vid 

handlingstillfället var psykotisk eller medvetslös inte straffas. Detsamma 

gäller den som vid handlingstillfället var kraftigt utvecklingsstörd.43 

Medvetslöshet till följd av självtillfogade rus (framkallade av alkohol eller 

andra medel), utesluter inte straff.44.  

 

För att gå fri från straff i Norge föreligger inget krav på orsakssamband 

mellan psykosen och den brottsliga gärningen. Brottet måste alltså inte vara 

ett resultat av psykosen. Med andra ord bygger norsk rätt på den så kallade 

medicinska principen, där den psykiatriska diagnosen är avgörande. Det är 

sinnestillståndet vid gärningstidpunkten som är avgörande. En 

                                                
38 Lov 1902-05-22 nr 10. 
39 Lov 2005-05-20 nr 28. 
40 Se bilaga 1. 
41 Se bilaga 1. 
42 Matningsdal, Magnus, 2015. Nytt i ny straffelov., s. 64. 
43 44 § Lov 1902-05-22 nr 10. 
44 45 § Lov 1902-05-22 nr 10. 
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gärningsperson som är psykotisk före eller efter gärningen befrias inte från 

ansvar.45 

 

Den som bedöms som otillräknelig döms inte till straff i traditionell 

bemärkelse. Om ett antal förutsättningar i bestämmelsen är uppfyllda kan 

det i stället bli aktuellt med en dom på överföring till psykiatrisk 

tvångsvård46. Lagöverträdaren inleder alltid tvångsvården på en sluten 

psykiatrisk vårdavdelning men kan efter de första tre veckorna förflyttas till 

en öppen sådan.47 

 

I norsk domstol måste åklagarmyndigheten uppmärksamma 

gärningsmannens psykiska tillstånd. Åklagarmyndigheten tar hjälp av två av 

domstolen utsedda sakkunniga som uttalar sig vid rättegången om 

gärningsmannens sinnestillstånd vid tidpunkten för gärningen. De 

sakkunnigas ställningstagande är inte bindande för domstolen. När 

domstolen sedan dömt gärningsmannen till psykiatrisk tvångsvård är det den 

regionala hälso- och sjukvården som bestämmer vilken psykiatrisk 

sjukvårdsenhet som ska ha behandlingsansvar för den dömde. 

Åklagarmyndigheten ska kontinuerligt pröva om vården kan upphöra och 

domstolen sätter inte ut ett slutdatum för vården. Så länge gärningsmannen 

löper risk att återfalla i brott av allvarligt slag som kan medföra fara för 

andras liv, hälsa eller frihet ska vården fortsätta. Det är åklagarmyndigheten 

och inte domstolen som bestämmer om vården ska upphöra. 

Gärningsmannens fortsatta behov av vård står dock under tingsrättens 

obligatoriska prövning vart tredje år. Anser åklagarmyndigheten att vården 

ska fortsätta måste den före utgången av denna tidsfrist ansöka hos 

domstolen om förlängning av vården, annars upphör den. Gärningsmannen 

kan, enligt bestämmelser i psykiske helsevernsloven48, förflyttas till 

                                                
45 Matningsdal, Magnus & Anders Bratholm (red.), 2003, Straffeloven med kommentarer. 
Første Del. Almindelige Bestemmelser., s. 363-364. 
46 62 § Lov 2005-05-20 nr 28. 
47 SOU 2012:17 s. 331-332. 
48 5-6§ Lov 1999-07-02 nr 62. 
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kriminalvårdsanstalt när han eller hon inte längre är i behov av psykiatrisk 

tvångsvård.49 

4.2 22. juli-saken 
Fredagen den 22 juli 2011 exploderade en bomb i regeringskvarteren i Oslo 

som dödade åtta och skadade nio personer. Senare samma dag sköt en man 

ihjäl 69 och skadade 33 personer på ön Utøya. Mannen var Anders Behring 

Breivik (ABB). I Norge kallas rättegången mot ABB för 22. juli-saken (22 

juli-fallet). Fallet är intressant därför att det belyser hur den norska 

tillräknelighetsbestämmelsen används i praktiken. Jag har därför valt att 

nedan återge hur tingsrätten resonerade kring ABB:s tillräknelighet.  

 

Domstolen inleder med att diskutera vilken grad av sannolikhet som måste 

föreligga för att rätten ska finna den tilltalade tillräknelig, det så kallade 

beviskravet. Det straffrättsliga beviskravet är inte lagfäst utan härleds ur 

Høyesteretts50 praxis. Där uttalas att kravet på bevisets styrka inte kan 

ställas lika högt som när det gäller frågan om den tilltalade har begått den i 

åtalet angivna handlingen. Däremot anses inte en övervägande sannolikhet 

vara tillräcklig. Skulle de rättspsykiatriskt sakkunniga komma till olika 

slutsatser ska den tilltalade vara straffri, såvida det inte föreligger rimliga 

tvivel om den åtalades tillräknelighet vid gärningstillfället. Är 

omständigheten sådan att det i det rättspsykiatriska utlåtandet nämns att det 

möjligen förelåg psykisk sjukdom vid gärningstillfället, är inte tillräckligt 

för att den åtalade ska anses otillräknelig och därför fri från straff. 

Tingsrätten menade att det fanns goda skäl för att ha ett lägre beviskrav vad 

gäller tillräknelighet.  

 

Straffet är ett avsiktligt ont, fortsatte rätten, som uttrycker samhällets 

klander av brott. Det förutsätter dock att gärningsmannen kan straffas. 

Genom straffet försonar även fången sitt brott. Med detta perspektiv är inte 

straff endast något ont, utan även en väg tillbaka till samhället. Om 

                                                
49 SOU 2012:17 s. 332-334. 
50 Norska HD. 
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beviskravet för tillräknelighet är för högt, försvinner möjligheten till en väg 

tillbaka till samhället för brottslingar med reell skuld. Det är dessutom 

principiellt bekymmersamt att frånta brottslingar deras ansvarsförmåga och 

därmed också moralisk och juridisk självbestämmanderätt genom att 

förklara dem psykiskt sjuka. Även i förhållande till samhället och de som är 

direkt berörda av ett brott är det viktigt att ett rättvist straff utdöms. 

Dessutom menade domstolen att det är beklagligt att överföra brottslingar 

som saknar vårdbehov, till obligatorisk psykiatrisk vård. Visserligen kan en 

farlig person som inte längre är psykotisk förflyttas till en 

kriminalvårdsanstalt. För detta krävs dock domstolens samtycke. 

Följaktligen kan farliga personer stanna kvar i den psykiatriska vården 

under flera år oberoende av deras sinnestillstånd. Om det i straffeloven inte 

ställs upp krav på att fastställa brottslingens sinnestillstånd vid domstillfället 

går detta inte att undvika. 

 

Domstolen diskuterade sedan utlåtandena av de rättspsykiatriskt 

sakkunniga. Tingsrätten tillsatte fyra sakkunniga. ABB undersöktes även i 

fängelset innan rättegången. De två första sakkunniga fann att ABB var 

psykotisk både vid gärningstillfället och vid deras undersökning. De två 

senare sakkunniga fann att ABB inte var psykotisk vid gärningstillfället 

eller vid deras undersökning utan menade att han led av en asocial och 

narcissistisk personlighetsstörning. Den rettsmedisinske kommisjon51 

anmärkte flertalet gånger på deras slutsats. När de sakkunniga i sina 

utlåtanden kommer fram till olika slutsatser måste domstolen närmre 

undersöka utlåtandena, värdera dessa mot de sakkunnigas muntliga 

utlåtanden i domstolen och bevismaterialet i övrigt. Det är inte tillräckligt 

att konstatera att de sakkunniga är oense och därför dra slutsatsen att 

beviskravet inte är uppfyllt. Rätten konstaterade att då de sakkunniga är 

oense blir rättens egen uppfattning av extra stor betydelse. 

 

Av alla som undersökte ABB så var det endast de två sakkunniga som fann 

honom psykotisk. De olika uppfattningarna berodde på att de sakkunniga 
                                                
51 Statligt organ som utvärderar rättspsykiatriska utlåtanden. 
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tolkat resultaten på olika vis. Rätten konstaterade vidare att det faller utanför 

det lagstadgade bevistemat att ta ställning till om ABB:s terrorhandlingar 

har en djupare psykologisk orsak än vad som konstaterats. Ett sådant 

eventuellt orsakssamband fångas inte upp av ett kriteriebaserat 

diagnossystem och faller således utanför de sakkunnigas mandat. Därför 

avstod rätten från att uttala sig om sådana värderingar, som i vilket fall 

skulle blivit spekulativa. Rätten antog att ABB:s förmåga att genomföra 

gärningarna delvis kunde förklaras av en kombination av fanatisk 

högerextremism, intag av prestationshöjande ämnen och möjlig 

självsuggestion i kombination med patologiska eller avvikande 

personlighetsdrag. Efter en samlad bedömning fann domstolen det bevisat 

bortom rimligt tvivel att ABB inte var psykotisk vid gärningstidpunkten. 

Han skulle alltså straffas för sina handlingar. 
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5 Allmänna debatten 
Nedan tänkte jag mycket kort återge vad ett urval av sakkunniga anser om 

det svenska systemet och deras tankar om ett tillräknelighetskrav. 

 

Jareborg, Asp och Ulväng anser att beslutet om att ta bort tillräknelighet 

som ansvarsförutsättning var förhastat. De menar att detta strider mot 

konformitetsprincipen. Vidare anser de att det lett till praktiska problem då 

domstolen vid varje brottslig gärning en psykiskt avvikande person begår 

måste ta ställning till om det förelegat uppsåt eller oaktsamhet. Detta är 

svårt nog när gärningsmannen är psykiskt normal.52 

 

Susanne Wennberg anser att tillräknelighetskravet är bra om det inte ges en 

alltför vid tolkning. Det ska undanta de allvarligt psykiskt störda som 

verkligen är i behov av vård. Hon reser frågan om det är rättfärdigt att 

skuldbelägga någon som inte har en fungerande verklighetsuppfattning.53 

 

Gustaf Almkvist anser att ett tillräknelighetskrav är en självklarhet då det 

skulle leda till en viktig förändring i straffrättens syn på människors ansvar 

för sina gärningar och tydligt markera ansvarslärans koppling till moralen.54 

                                                
52 Asp, Petter & Ulväng, Magnus, Kriminalrättens grunder, 2., omarb. uppl., Iustus, 
Uppsala, 2013, s. 373. 
53 Susanne Wennberg, ”Psykisk störning, brott och ansvar – För och emot 
Psykansvarskommitténs betänkande.” SvJT 2002, s. 579. 
54 Almkvist, Gustaf, Att klandra en människa : Om Rödebydråpet och grunderna för 
personligt ansvar i svensk rätt. Juridisk Publikation, 2009 (1), s. 33-34. 
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6 Analys 

6.1 Fördelar med ett återinförande av 
tillräknelighetskravet 

Inledningsvis vill jag belysa skuldprincipen som förutsättning för 

straffrättsligt ansvar. Principen innebär att endast den som vid 

gärningstillfället kan rå över sin gärning får ställas till ansvar och straffas 

för denna. Sveriges nuvarande straffrättsliga lagstiftning har, bland annat i 

offentliga utredningar och av sakkunniga på området, kritiserats för att inte 

fullt ut beakta denna princip. Kritiken är inte obefogad. I Sverige kan 

nämligen personer som under påverkan av en allvarlig psykisk störning 

begår en brottslig gärning dömas till ansvar. Om skuldprincipen i stället 

beaktades fullt ut borde rimligtvis inte personer som vid gärningstillfället 

lider av en allvarlig psykisk störning och inte kan rå över sig gärning dömas 

till ansvar.  

 

Skuldprincipen kan även ses som ett utflöde av konformitetsprincipen, som 

innebär att endast den som har förmåga eller möjlighet att följa lagen bör 

hållas straffrättsligt ansvarig. En person som saknar en sådan förmåga eller 

möjlighet kan inte följa lagen och bör därför ursäktas. En följd av en 

allvarlig psykisk störning kan vara avsaknad av just sådan förmåga. 

 

Vid ett eventuellt återinförande av tillräknelighetskravet i svensk 

strafflagstiftning skulle dessa principer kunna beaktas i högre utsträckning.  

Personer som saknat förmåga att rå över sin gärning och saknat förmåga 

följa lagen skulle omfattas av ansvarsfriheten som följer med ett 

tillräknelighetskrav.  

 

I offentliga utredningar har även uppmärksammats de intressekonflikter som 

kan uppstå med gällande rätt. Vård- och skyddsaspekter verkar påverka den 

straffrättsliga ansvarsfrågan. Uppsåtsrekvisitet verkar uppnås lättare vid 

bedömningen av psykiskt sjuka lagöverträdare trots att detta borde vara 
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svårare. Detta verkar vara för att om uppsåtsrekvisitet inte uppnås uppfylls 

inte vårdbehovet. Med ett tillräknelighetskrav skulle det bli tydligare vilka 

aspekter som är styrande då tillräkneligheten skulle prövas redan i 

skuldfrågan.  

 

Sakkunniga anser vidare att nuvarande reglering leder till praktiska problem 

då domstolen måste ta ställning till om uppsåt eller oaktsamhet föreligger. 

Detta anses svårt nog vid psykiskt normala gärningsmän.  

 

En fördel med ett tillräknelighetskrav skulle alltså vara att det blir tydligare 

vilka aspekter som är styrande vid bedömningen och det leder även till 

mindre praktiska problem. 

 

Det har vidare framförts argument för att ett återinförande bättre skulle 

stämma överens med hur övriga rättssystem i världen fungerar. Problem 

med till exempel överförande av verkställighet skulle då kunna undvikas. 

Det är absolut en fördel om sådana problem kan undvikas. 

 

Jag kan se ett antal fördelar med att införa ett tillräknelighetskrav likt det 

Norge har. Det är bra att domstolen kontinuerligt måste pröva om vården 

kan upphöra. På det sättet undviks att personer stannar kvar längre i vård än 

vad som behövs. Personer som inte längre är i behov av vård kan även 

flyttas över till kriminalvårdsanstalt vilket i förhållande till samhällets behov 

av skydd mot farliga personer är en bra lösning.  

6.2 Nackdelar med ett återinförande av 
tillräknelighetskravet 

En aspekt som är viktig att ha i åtanke är vårdbehovet. Risken med ett 

tillräknelighetskrav likt det Norge har är att personer som egentligen inte är i 

behov av vård bedöms otillräkneliga. Detta för att det inte föreligger något 

krav på orsakssamband mellan psykosen och den brottsliga gärningen. 

Brottet måste inte vara ett resultat av psykosen. Alltså kan en person som 

vid handlingstillfället var psykotisk men inte längre är det vid domstillfället 
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gå fri från ansvar. Detta kan alltså leda till att personer som egentligen inte 

är i behov av vård blir föremål för psykiatrisk tvångsvård. På många plan är 

detta fel. Utifrån samhällsskyddsperspektiv är det viktigt att farliga personer 

inte kan undgå ett lämpligt straff. Vidare är det utifrån de människor som 

faktiskt drabbas av ett brott viktigt att de skyldiga ställs till ansvar för vad 

dem gjort och döms till ett rättvist straff. 

 

Ett eventuellt återinförande av tillräknelighetsrekvisitet skulle kunna 

stämpla alla psykiskt störda personer som ansvarslösa. Sveriges nuvarande 

system motverkar på ett visst plan samhällets särbehandling och 

diskriminering av psykiskt störda lagöverträdare. 

 

Vidare har från framförallt psykiatrin framförts åsikter som är värda att 

belysa. Ett eventuellt återinförande skulle kunna inverka negativt på den 

utveckling som skett inom psykiatrin. Där har arbete förts för att integrera 

psykiskt störda personer i samhället. Åtgärder som en mer öppen psykiatrisk 

vård, erkännande av psykiskt störda personers medborgerliga rättigheter och 

avskaffandet av omyndighetsförklaringen är exempel på dessa. Dessa 

konsekvenser är definitivt värda att ha i åtanke. 

6.3 Avslutande kommentar 
Det finns uppenbarligen både för- och nackdelar med ett eventuellt 

återinförande av tillräknelighetskravet och det är omöjligt att konstruera ett 

perfekt system som tar hänsyn till alla motstående intressen.  

 

Jag ställer mig bakom Wennbergs syn på tillräknelighetskravet. Det är 

viktigt att det undantar personer från ansvar som verkligen har ett behov av 

vård. Precis som tingsrätten belyser i domen mot ABB är det ett problem i 

Norge att personer utan vårdbehov stannar kvar i den psykiatriska vården i 

flera år på grund av att det inte finns ett krav på otillräknelighet vid 

domstillfället. Skulle ett återinförande av tillräknelighetskravet bli 

verklighet i Sverige är det viktigt att lagstiftaren ställer upp ett sådant krav. 
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Med det sagt anser jag att det är viktigt att återigen belysa skuld- och 

konformitetsprincipen. En person som till följd av en allvarlig psykisk 

störning inte haft förmåga eller tillfälle att anpassa sig efter lagen bör inte 

kunna straffas och dessa principer borde därför styra förutsättningarna för 

att kunna dömas till straffrättsligt ansvar.  

 

Åsikten hos sakkunniga verkar vara att fördelarna med ett återinförande av 

tillräknelighetskravet väger tyngre än nackdelarna. Att svensk 

strafflagstiftning inom en snar framtid återigen har ett tillräknelighetskrav är 

därför inte en alltför vågad gissning. 
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Bilaga 1 
Lov 1902-05-22 nr 10 
 
§ 44. Den som på handlingstiden var psykotisk eller bevisstløs straffes ikke. 
Det samme gjelder den som på handlingstiden var psykisk 
utviklingshemmet i høy grad. 
 
§ 45. Bevisstløshet som er en følge av selvforskyldt rus (fremkalt ved 
alkohol eller andre midler), utelukker ikke straff. 
 
§ 46. Ingen kan straffes for handling foretatt før det fylte 15 år. 
 
Lov 2005-05-20 nr 28 
 
§ 20. Tilregnelighet 
For å kunne straffes må lovbryteren være tilregnelig på 
handlingstidspunktet. Lovbryteren er ikke tilregnelig dersom han på 
handlingstidspunktet er 
 

a) under 15 år, 
b) psykotisk, 
c) psykisk utviklingshemmet i høy grad, eller 
d) har en sterk bevissthetsforstyrrelse. 

 
Bevissthetsforstyrrelse som er en følge av selvforskyldt rus, fritar ikke for 
straff. 
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