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Summary 
Throughout the development of Law, opinions regarding the treatment of 

mentally disturbed offenders have varied. The idea that they should be 

treated differently has however always existed. The starting point of the 

Swedish legal system is that mentally disturbed offenders should be 

sentenced. Those who are seriously mentally disturbed can however be 

treated differently in sentencing. A serious mental disturbance can consist of 

different mental diseases.   

 

The general rule in sentencing mentally disturbed offenders is stipulated in 

Chap. 30, Art. 6 the Criminal Code. The article states that the seriously 

mentally disturbed offender should not primarily be sentenced to 

imprisonment. 

 

According to the principle of free evaluation of evidence the Court assesses 

the mental health of the offender. To its help the Court can decide about an 

examination conducted by a forensic psychiatrist. The forensic psychiatric 

statement is considered expert evidence.  

 

An initial question of the essay was whether Law and Forensic psychiatry 

co-operate in sentencing seriously mentally disturbed offenders. During the 

process it became obvious that it is rather two different disciplines that work 

together, but where Law possesses the power of conclusion.  
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Sammanfattning 
Genom rättens historiska utveckling har åsikterna om hur de psykiskt störda 

lagöverträdarna ska behandlas gått isär, men särbehandlingstanken har hela 

tiden funnits med. Utgångspunkten i den svenska rättsordningen är att 

psykiskt störda lagöverträdare som begår brott ska dömas till ansvar för det. 

För de som räknas som allvarligt psykiskt störda ges viss särbehandling vid 

påföljdsvalet. En allvarlig psykisk störning kan bestå i olika psykiska 

sjukdomar och psykiska avvikelser.  

 

Som huvudregel vid påföljdsbestämningen för psykiskt störda 

lagöverträdare gäller den så kallade fängelsepresumtionen som stadgas i 30 

kap. 6 § brottsbalken. Fängelsepresumtionen innebär att den som begår brott 

under påverkan av en allvarlig psykisk störning i första hand ska dömas till 

annan påföljd än fängelse.  

 

I enlighet med principen om fri bevisvärdering är det upp till domstolen att 

bedöma den tilltalades psykiska tillstånd. Till hjälp för bedömningen kan 

rätten besluta att en rättspsykiatrisk undersökning ska företas i målet. Ett 

utlåtande om en rättspsykiatrisk undersökning utgör sakkunnigbevisning.  

 

En inledande frågeställning i arbetet var huruvida juridiken och 

rättspsykiatrin samspelar vid påföljdsbestämningen för allvarligt psykiskt 

störda lagöverträdare. Under arbetets gång blev det allt tydligare att det 

snarare rör sig om två vetenskaper som visserligen överlappar varandra men 

där juridiken har den avgörande rollen. 
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Förkortningar 

APS  Allvarlig psykisk störning 

BrB  Brottsbalken (1962:700) 

Ds  Departementsserien 

HD  Högsta domstolen 

HovR  Hovrätt(en) 

LPT  Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 

LRPU  Lag (1991:1137) om rättspsykiatrisk 

undersökning 

LRV  Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård 

NJA  Nytt juridiskt arkiv, avd. I 

Personutredningslagen Lag (1991:2041) om särskild personutredning i 

brottmål m.m. 

Prop.   Proposition 

RB  Rättegångsbalken (1942:740) 

RPU  Rättspsykiatrisk undersökning 

Rättsliga rådet Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala 

och medicinska frågor 

SOU  Statens offentliga utredningar 

SvJT  Svensk Juristtidning 

TR  Tingsrätt(en) 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Att psykiskt störda lagöverträdare bör särbehandlas i straffrättsligt 

hänseende är ingen ny tanke. Redan i det antika Grekland hanterades 

psykiskt störda lagöverträdare annorlunda. Orsaken var att de psykiskt 

störda ansågs sakna mänskligt förnuft och att de därför inte kunde hållas 

ansvariga för sina handlingar. Genom rättens historiska utveckling har 

åsikterna om hur de psykiskt störda lagöverträdarna ska behandlas gått isär 

– men särbehandlingstanken har hela tiden funnits med.1 

 

De flesta av världens länder tillämpar tillräknelighetsläran, där personer som 

vid gärningstillfället lider av kvalificerade former av psykiska störningar 

bedöms vara otillräkneliga och inte kan dömas till ansvar för sina 

gärningar.2 Att en person anses vara tillräknelig innebär att hen vet vad hen 

gör och har förmåga att kontrollera sitt handlande.3 

 

Även i svensk rätt fanns ett krav på tillräknelighet, men i samband med 

införandet av brottsbalken (1962:700)4 1965 togs det bort. Utgångspunkten i 

den svenska rättsordningen är numera att psykiskt störda personer som 

begår brott kan, och ska, dömas till ansvar för det. För de som räknas som 

allvarligt psykiskt störda ges dock viss särbehandling vid påföljdsvalet.5  

 

Uppsatsen behandlar samspelet mellan juridik och psykiatri vid 

påföljdsbestämningen för psykiskt störda lagöverträdare. Det intressanta i 

den svenska rättens hantering av psykiskt störda lagöverträdare är att en 

kvalificerad psykisk störning krävs för att särbehandling ska vara aktuell. 

                                                
1 SOU 2002:3 s. 163ff.  
2 Dahlström m.fl. (2012) s. 468.  
3 Radovic och Anckarsäter (2009) s. 9.  
4 Citeras BrB.  
5 Leijonhufvud och Wennberg (2009) s. 77f.  
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Du må vara psykiskt störd – men frågan är om du är tillräckligt störd för att 

vara störd i lagens namn.  

 

1.2 Syfte 

Uppsatsen syftar till att utreda hur psykiskt störda lagöverträdare hanteras i 

gällande svensk rätt vid påföljdsbestämningen och rättspsykiatrins roll vid 

densamma.  

 

1.3 Frågeställningar 

För att syftet med uppsatsen ska uppnås kommer följande frågeställningar 

att besvaras: 

• Vem är tillräckligt psykiskt störd i juridisk mening? 

• Hur hanteras påföljdsbestämningen för psykiskt störda 

lagöverträdare enligt gällande svensk rätt? 

• Vilken betydelse har rättspsykiatrin vid påföljdsbestämningen för 

psykiskt störda lagöverträdare? 

 

1.4 Avgränsningar 

Framställningen har avgränsats till att enbart behandla 

påföljdsbestämningen för allvarligt psykiskt störda lagöverträdare. Den 

avgränsning som gjorts innebär att begreppet tillfällig störning inte 

behandlas, utan uppsatsen fokuserar på begreppet allvarlig psykisk störning. 

Där arbetet tar sin utgångspunkt är lagöverträdaren redan dömd till ansvar, 

varför ansvarsbedömningen inte behandlas i framställningen. Arbetet 

fokuserar vidare på påföljdsbestämningens rättsliga ramar och därför har 

ingen rättsfallsstudie av påföljdsbestämningen i praktiken inkluderats i 

arbetet. Slutligen tas inte verkställigheten av påföljd upp, då det ligger 

utanför uppsatsens syfte. 
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1.5 Metod och perspektiv 

Den del av arbetet som behandlar gällande rätt har utförts genom 

användandet av rättsdogmatisk metod. Således har förarbeten, 

lagkommentarer, rättspraxis samt viss relevant doktrin använts för att tolka 

lagen och utreda vad som är gällande rätt.6 Den problematiserande och 

analyserande delen av arbetet anlägger ett humanvetenskapligt och kritiskt 

perspektiv på gällande rätt, då framställningen till stora delar behandlar 

rättspsykiatrins ställning i förhållande till juridiken.7  

 

Författaren rekommenderar att fotnoterna uppmärksammas då en del för 

framställningen relevant information är placerad där. 

  

1.6 Material 

Det material som i huvudsak legat till grund för framställningen av gällande 

rätt är två propositioner: Om psykiatrisk tvångsvård m.m.8 och Påföljder för 

psykiskt störda lagöverträdare9. Orsaken till detta är att förarbeten, i 

författarens mening, ger en inblick i lagstiftningens bakomliggande syfte, 

vilket underlättar utredningen av vad som utgör gällande rätt.  

 

För undersökningen av rättstillämpningens rättsliga ramar har i huvudsak en 

avhandling av Henrik Edelstam10 samt Straffprocessen av Lindell m.fl.11 

använts. Slutligen har för det humanvetenskapliga, rättspsykiatriska 

perspektivet en inte oväsentlig mängd doktrin studerats inledningsvis för 

viss förförståelse. Framför allt bör Lidberg och Wiklunds Svensk 

rättspsykiatri12 lyftas fram. 

                                                
6 Korling och Zamboni (2013) s. 21ff. 
7 Korling och Zamboni (2013) s. 423f.  
8 Se prop. 1990/91:58.  
9 Se prop. 2007/08:97.  
10 Edelstam (1991).  
11 Lindell m.fl. (2005).  
12 Lidberg och Wiklund (2008).  
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1.7 Forskningsläge 

Frågan hur psykiskt störda lagöverträdare ska behandlas rättsligt sett är 

ständigt aktuell i svensk rätt. Den senast införda lagändringen på området 

trädde i kraft 1 juli 200813. År 2012 kom en statlig utredning från 

Socialdepartementet14 där ett behov av förändring gällande hanteringen av 

psykiskt störda lagöverträdare uppmärksammades.15 Ett förslag om att 

återinföra kravet på tillräknelighet presenterades, men än har ingen 

lagändring skett.16 Vidare presenterades år 2015 en utredning avseende 

Sture Bergwall-fallet17. I utredningen konstaterade Justitiedepartementet 

bland annat att ett system för att kritiskt granska rättspsykiatriska 

utlåtanden, som av rätten används som sakkunnigbevisning, behöver 

upprättas.18 Huruvida ett kritiskt granskningssystem kommer att upprättas är 

i nuläget oklart.  

 

1.8 Disposition 

Inledningsvis i kapitel två utreds innebörden i begreppet allvarlig psykisk 

störning samt hur bedömningen görs av huruvida en störning är allvarlig 

eller inte. I kapitel tre presenteras vidare en rättsutredning av regleringen 

kring påföljdsbestämning beträffande psykiskt störda lagöverträdare. 

Därefter behandlas i kapitel fyra övergripande bestämmelser gällande 

påföljdsvalet, sakkunnigbevisning samt principen om fri bevisföring. I 

kapitel fem görs en problematisering av gällande rätt. Avslutningsvis görs i 

kapitel sex en analys av framställningen.  

 

                                                
13 Se prop. 2007/08:97.  
14 Se SOU 2012:17.  
15 SOU 2012:17 s. 515.  
16 SOU 2012:17 s. 538. 
17 Se SOU 2015:52. 
18 SOU 2015:52 s. 21. 
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2 Allvarlig psykisk störning 

2.1 Inledning 

Den svenska hanteringen av psykiskt störda lagöverträdare bygger på 

begreppet allvarlig psykisk störning19. För att en lagöverträdare ska klassas 

som tillräckligt psykiskt störd i juridisk mening måste hen bedömas vara 

allvarligt psykiskt störd. Först då aktualiseras de särregleringar gällande 

påföljdsvalet som finns för allvarligt psykiskt störda lagöverträdare i svensk 

rätt. 

 

2.2 Begreppets uppkomst 

APS infördes i svensk lagstiftning 1992, i samband med ett omfattande 

reformarbete av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen.20 Reformen 

hade i huvudsak två syften. Dels att anpassa den straffrättsliga terminologin 

till den psykiatriska terminologin och dels att begränsa den personkrets 

lagstiftningen skulle vara tillämplig på.21  

 

Genom införandet av begreppet APS uppnåddes båda syftena. Begreppet 

blev gemensamt för både strafflagstiftningen, se bland annat 30 kap. 6 § och 

31 kap. 3 § BrB, och den administrativa tvångsvårdslagstiftningen, se bland 

annat lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård22. Användandet av ordet 

”allvarlig” i begreppet markerade det som ansågs vara en kvalificerad 

psykisk störning i rättslig mening och gav begreppet en snävare innebörd.23 

Värt att notera är dock att begreppet APS enbart är en juridisk kvalificering 

och inte utgör en medicinsk diagnos.24 

                                                
19 Citeras APS.  
20 SOU 2002:3 s. 139.  
21 Prop. 1990/91:58 s. 6.  
22 Citeras LRV.  
23 Prop. 1990/91:58 s. 453.  
24 Ulväng, Brottsbalk (1962:700) 30 kap. 6 §, Lexino 2012-07-01.  
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2.3 Begreppets innebörd 

Psykisk störning är ett samlingsbegrepp för många typer av psykiska 

sjukdomar och psykiska avvikelser, både varaktiga och snabbt övergående 

tillstånd.25 I propositionen26 som lades fram inför 1992 års reform gavs en 

uppräkning av vad som klassas som APS. Till APS hänförs i första hand 

tillstånd av psykotisk karaktär, ett tillstånd som innebär att personen har 

störd realitetsvärdering med symptom som vanföreställningar, 

hallucinationer och förvirring. Även psykisk funktionsnedsättning av 

allvarlig art till följd av en hjärnskada eller ålder, demens, kan klassas som 

psykisk störning. Symptom som är hänförliga till demens är bland annat 

störd realitetsvärdering och bristande förmåga till orientering i tillvaron. 

Allvarliga depressioner med självmordstankar samt svårartade 

personlighetsstörningar klassas också som APS. Vidare framgår att även 

vissa alkohol- och narkotikapsykoser kan falla in under begreppet.27 I vissa 

fall kan även abstinenstillstånd vara så svårartade att de bör klassas som en 

APS.28 

 

2.4 Bedömningen av huruvida störningen 
är allvarlig 

Att en lagöverträdare befann sig i ett psykotiskt tillstånd vid brottstillfället 

innebär inte automatiskt att hen begick brottet under påverkan av en APS. 

En bedömning måste göras för att avgöra huruvida den psykiska störningen 

är allvarlig eller inte.  

 

                                                
25 Jareborg och Zila (2014) s. 137.  
26 Se prop. 1990/91:58. 
27 Prop. 1990/91:58 s. 86.  
28 Dahlström m.fl. (2012) s. 473.  
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Vid bedömningen av om en psykisk störning är att klassa som allvarlig eller 

inte beaktas två faktorer: störningens art och störningens grad.29 Av 

förarbeten framgår att störningens art är detsamma som vilken typ av 

störning det rör sig om, exempelvis en psykos eller en depression. 

Störningens grad anges vara i vilken omfattning störningen påverkar 

personens personlighet.30 

 

I varje enskilt fall görs en sammanvägning av störningens art samt de 

symptom och övriga omständigheter som klarlägger graden av störning.31 I 

samband med prövningen ska hänsyn även tas till eventuella växlingar i 

personens tillstånd samt risken för återfall, vid den händelse att vården och 

behandlingen skulle avbrytas i förtid.32 

 

                                                
29 Asp m.fl. (2013) s. 373f.  
30 Prop. 1990/91:58 s. 238f.  
31 Prop. 2007/08:97 s. 87. 
32 Prop. 1990/91:58 Bilaga 1, s. 87.  
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3 Påföljder för psykiskt störda 
lagöverträdare 

3.1 Bakgrund 

Fram till 1 juli 2008 gällde som huvudregel ett absolut förbud för rätten att 

döma ut fängelse som påföljd när lagöverträdaren begått brottet under 

påverkan av en APS. Efter lagändringen gäller som huvudregel i stället en 

presumtion för att annan påföljd än fängelse ska väljas i första hand.33 Syftet 

med lagändringen var att öka flexibiliteten för domstolen vid 

påföljdsbestämningen och därmed skapa utrymme för 

proportionalitetsbedömningar, samtidigt som den enskildes vårdbehov 

beaktas.34 Kommittén som låg bakom lagändringen ansåg dock att förbudet 

mot att döma den tilltalade till fängelse fortfarande skulle gälla för de mest 

psykiskt störda lagöverträdarna, varför ett fängelseförbud finns kvar som en 

undantagsregel.35 

 

3.2 Rättsliga utgångspunkter 

Den straffrättsliga hanteringen av psykiskt störda lagöverträdare återfinns i 

huvudsak i 30 kap. 6 § och 31 kap. 3 § BrB. Av 30 kap. 6 § BrB framgår att 

en person som begått ett brott under påverkan av en APS i första hand ska 

dömas till annan påföljd än fängelse36. Här ligger fokus på 

gärningspersonens tillstånd vid brottstillfället. Vidare följer av 31 kap. 3 § 

BrB de förutsättningar under vilka en person kan dömas till rättspsykiatrisk 

vård. Fokus ligger här i stället på gärningspersonens tillstånd vid 

                                                
33 Dahlström m.fl. (2012) s. 468f.  
34 Prop. 2007/08:97 s. 1.  
35 Prop. 2007/08:97 s. 46.  
36 Detta är innehållet i den så kallade ”fängelsepresumtionen”.  
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domstillfället. Här är det är inte relevant i vilket tillstånd gärningspersonen 

befann sig när brottet begicks.37  

 

3.3 Förutsättningar för fängelse 

I 30 kap. 6 § första stycket första meningen BrB stadgas 

fängelsepresumtionen som huvudregeln vid påföljdsbestämning för brott 

begångna av allvarligt psykiskt störda lagöverträdare. Presumtionen innebär 

att den som förövat brott under påverkan av en APS i första hand bör dömas 

till en annan påföljd än fängelse. Det avgörande är gärningspersonens 

psykiska tillstånd vid brottstillfället.38 För att fängelsepresumtionen ska vara 

tillämplig krävs alltså att det finns ett kausalsamband mellan brottet och den 

psykiska störningen – brottet ska ha förövats under påverkan av den 

allvarliga psykiska störningen.39 

 

Av 30 kap. 6 § första stycket andra meningen BrB framgår att rätten får 

döma till fängelse om det finns synnerliga skäl som talar för ett 

fängelsestraff. Synnerliga skäl anges i lagrummets första stycke tredje 

mening vara att brottet har ett högt straffvärde, huruvida den tilltalade 

saknar eller har ett begränsat vårdbehov, om den tilltalade i anslutning till 

brottet själv vållat sitt tillstånd på något sätt samt omständigheterna i 

övrigt.40  

 

För att avgöra om synnerliga skäl föreligger ska en restriktiv 

helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet göras. 

Utöver de ovan nämnda omständigheterna beaktas bland annat om det rör 

sig om återfall i brott och vilken inverkan den allvarliga psykiska störningen 

                                                
37 Asp m.fl. (2013) s. 373.  
38 Leijonhufvud och Wennberg (2009) s. 77f.  
39 Sandahl, [Brottsbalken (1962:700), kommentaren till 30 kap. 6 §, not 1376].  
40 Borgeke m.fl. (2013) s. 178.  
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har haft på gärningen.41 Angående straffvärdet krävs det i princip att brottet 

har ett straffvärde på fyra år eller mer för att anses vara högt.42 

 

Ett fängelseförbud återfinns fortfarande i 30 kap. 6 § andra stycket BrB. Där 

anges att rätten inte får döma ut påföljden fängelse om den tilltalade till 

följd av en icke självförvållad APS saknade förmåga att inse gärningens 

innebörd eller anpassa sitt handlande efter en sådan insikt. Om 

fängelseförbudet är tillämpligt får rätten döma den tilltalade till alla 

påföljder förutom fängelse, sluten ungdomsvård samt de påföljder som 

fungerar som alternativa verkställigheter av fängelsestraff.43 

Fängelseförbudet gäller exempelvis om den tilltalade till följd av en akut 

psykos har haft bristande realitetsvärdering som har varit avgörande för 

hens förståelse av gärningen, förutsatt att tillståndet inte var självförvållat.44 

 

Slutligen följer av 30 kap. 6 § tredje stycket BrB att domstolen får besluta 

att den tilltalade ska vara fri från påföljd, om fängelseförbudet i andra 

stycket är tillämpligt och rätten inte finner att någon annan påföljd bör 

dömas ut. Detta är inte samma sak som att rätten meddelar påföljdseftergift 

eller frikänner den tilltalade.45  

 

3.4 Rättspsykiatrisk vård  

3.4.1 Förutsättningar för överlämnande till 
rättspsykiatrisk vård  

I 31 kap. 3 § BrB anges förutsättningarna för att domstolen ska få döma den 

tilltalade till rättspsykiatrisk vård som påföljd. Fokus ligger här på den 

tilltalades psykiska tillstånd vid domstillfället – hen ska då lida av en APS – 

                                                
41 Prop. 2007/08:97 s. 38.  
42 Ds 2007:5 s. 126.  
43 Borgeke m.fl. (2013) s. 178f.  
44 SOU 2012:17 s. 509.  
45 Ulväng, Brottsbalk (1962:700) 30 kap. 6 §, Lexino 2012-07-01.  
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och det är oväsentligt i vilket tillstånd den tilltalade befann sig vid 

brottstillfället.46 Rättspsykiatrisk vård är att likställa med fängelse och kan 

därför inte väljas om påföljden bedöms kunna stanna vid böter.47 

 

Utöver rekvisiten att den tilltalade vid domstillfället ska lida av en allvarlig 

psykisk störning och att brottets straffvärde ligger på fängelsenivå, ska den 

tilltalade även ha ett behov av heldygnsvård förenad med frihetsberövande 

och annat tvång.48 Dessutom ska en utredning enligt 7 § lagen (1991:2041) 

om särskild personutredning vid brottmål m.m.49 företagits i målet, se 4 § 

första stycket lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning50. 

 

Verkställigheten av påföljden görs i rättspsykiatrins regi. Det innebär att 

beslut om vårdens innehåll och dess upphörande fattas av chefsöverläkaren 

vid enheten där personen vårdas. Vården ska upphöra när det står klart att 

den dömde inte längre lider av en allvarlig psykisk störning eller när det inte 

längre är påkallat att personen är intagen på en sjukvårdsinrättning för 

psykiatrisk vård, se 13 § LRV.51  

 

3.4.2 Överlämnande till rättspsykiatrisk vård 
med särskild utskrivningsprövning 

I 31 kap. 3 § andra stycket BrB anges att rätten får besluta att överlämnande 

till rättspsykiatrisk vård ska förenas med särskild utskrivningsprövning 

enligt LRV. För att detta ska vara möjligt måste det finnas ett 

kausalsamband mellan brottet och den psykiska störningen. Det ska även 

finnas en risk, på grund av den psykiska störningen, för att 

gärningspersonen återfaller i allvarlig brottslighet. Med allvarlig brottslighet 

avses sådana brott som riktar sig mot andra personers liv, hälsa eller 

                                                
46 Asp m.fl. (2013) s. 373.  
47 Jareborg och Zila (2014) s. 53.  
48 Ulväng, Brottsbalk (1962:700) 31 kap. 3 §, Lexino 2012-07-01. 
49 Citeras personutredningslagen. 
50 Citeras LRPU.  
51 Ulväng, Brottsbalk (1962:700) 31 kap. 3 §, Lexino 2012-07-01. 
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personliga säkerhet.52 Här syns tydligt hur samhällets skyddsbehov 

beaktas.53  

 

Av 3 § LRPU framgår vidare att en rättspsykiatrisk undersökning54 krävs för 

att domstolen ska få döma den tilltalade till överlämnande till 

rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.55 

 

Vid bedömningen av risk för återfall i brott beaktas tidigare våldsbeteenden, 

patientens nuvarande tillstånd i relation till förväntat tillstånd vid 

utskrivning, patientens inställning till tidigare brottslighet samt eventuella 

missbruksproblem. I särskilt beaktande tas de resultat vården fört med sig.56  

 

Om vården kombineras med särskild utskrivningsprövning enligt LRV är 

det inte längre upp till chefsöverläkaren att besluta om vårdens upphörande. 

I stället faller det på förvaltningsrätten att pröva frågan, på begäran av 

chefsöverläkaren eller patienten själv, se 16a § första stycket LRV.57 Enligt 

16 § LRV ska vården upphöra när det inte längre finns risk för att patienten 

återfaller i allvarlig brottslighet och det inte längre är påkallat att hen ges 

rättspsykiatrisk vård, med hänsyn till patientens psykiska tillstånd och 

personliga förhållanden i övrigt.  

 

3.4.3 Kombinationspåföljder 

Av 31 kap. 3 § tredje stycket BrB följer att vården kan kombineras med 

villkorlig dom, skyddstillsyn eller böter, om det finns särskilda skäl som 

talar för detta. Särskilda skäl kan bland annat vara att det är fråga om återfall 

i brott.58 Bestämmelsen är framför allt avsedd att användas i fall där det 

psykiatriska vårdbehovet antas vara relativt kortvarigt och det därmed finns 

                                                
52 Sandahl, [Brottsbalken (1962:700), kommentaren till 31 kap. 3 §, not 1403].  
53 Prop 1990/91:58 s. 5. 
54 Citeras RPU.  
55 Dahlström m.fl. (2012) s. 473.  
56 Lidberg och Wiklund (2008) s. 136.  
57 Ulväng, Brottsbalk (1962:700) 31 kap. 3 §, Lexino 2012-07-01. 
58 Jareborg och Zila (2014) s. 53.  
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anledning att komplettera påföljden. Här ses tydligt ett exempel på 

samhällets behov av att den som begår brott ska mötas av en adekvat 

reaktion i form av påföljd.59 

 

3.4.4 Bedömning av om en allvarlig psykisk 
störning föreligger 

En förutsättning för att rätten ska få döma den tilltalade till överlämnande 

till rättspsykiatrisk vård är att den tilltalade vid domstillfället lider av en 

APS. Detta innebär således att rätten måste ta ställning till den tilltalades 

psykiska tillstånd innan påföljdsvalet kan, och får, göras. Av 4 § första 

stycket LRPU framgår att överlämnande till rättspsykiatrisk vård får väljas 

som påföljd förutsatt att det i målet har gjorts en rättspsykiatrisk 

undersökning enligt LRPU, eller att ett läkarintyg enligt 7 § 

personutredningslagen har utfärdats, en så kallad § 7-utredning.  

 

Baserat på utredningen som gjorts ska domstolen sedan göra en självständig 

bedömning av om förutsättningar föreligger för överlämnande till 

rättspsykiatrisk vård.60 Rätten är inte bunden av resultatet från varken en § 

7-utredning eller en RPU, utan det är upp till domstolen själv att avgöra 

huruvida den tilltalade har ett behov av rättspsykiatrisk vård eller inte.61 Det 

är dock relativt ovanligt att domstolens slutsatser skiljer sig nämnvärt från 

slutsatserna i utredningen.62  

 

Värt att notera är att prövningen av vårdbehovet som görs i ett brottmål inte 

är lika restriktiv som den prövning som görs vid intagning enligt lagen 

(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård63. Det beror på att det i ett brottmål 

rör sig om psykiatrisk tvångsvård som en brottspåföljd, ett alternativ till 

                                                
59 Sandal, [Brottsbalken (1962:700), kommentaren till 31 kap. 3 §, not 1404].  
60 Borgeke m.fl. (2013) s. 255.  
61 NJA 2004 s. 702 (på s. 720).  
62 Ulväng, Brottsbalk (1962:700) 31 kap. 3 §, Lexino 2012-07-01. 
63 Citeras LPT. 
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fängelse, och att intresset av att tillgodose samhällsskyddet ska beaktas 

jämte den tilltalades vårdbehov.64 

 

3.4.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis ska följande fyra förutsättningar vara uppfyllda för att 

överlämnande till rättspsykiatrisk vård ska få väljas som påföljd: 

1. brottets straffvärde ska ligga på fängelsenivå, innebärande att brottet 

inte ska kunna sonas med böter, och 

2. den tilltalade ska vid domstillfället lida av en psykisk störning som 

bedöms vara allvarlig med hänsyn till störningens art och grad, och 

3. en utredning enligt 7 § personutredningslagen ska ha gjorts för 

överlämnande till rättspsykiatrisk vård utan särskild 

utskrivningsprövning respektive en RPU enligt LRPU för 

överlämnande till rättspsykiatrisk vård med särskild 

utskrivningsprövning, och 

4. med hänsyn till den tilltalades psykiska tillstånd och personliga 

omständigheter i övrigt ska det vara påkallat att hen är intagen på en 

sjukvårdsinrättning för psykiatrisk vård som är förenad med 

frihetsberövande och annat tvång.  

 

                                                
64 Dahlström m.fl. (2012) s. 472f.  
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4 Rättstillämpningen 

4.1 Allmänt om påföljdsbestämning 

När domstolen ska välja påföljd gäller allmänt att de har att välja mellan 

straffen böter och fängelse, samt de övriga påföljderna och annan 

rättsverkan av brott. Avgörande för valet är dels brottets straffskala och dels 

brottets straffvärde. Straffvärdet är en samlad bedömning av den skada, 

kränkning eller fara som gärningen inneburit och vad gärningspersonen 

insett eller borde ha insett om detta samt gärningspersonens avsikter 

och/eller motiv. Detta följer av 29 kap. 1 § och 30 kap. 4 § BrB.65 

 

Inledningsvis avgör domstolen brottets straffvärde och därefter bestäms 

påföljden i enlighet med straffvärdet inom ramen för brottets straffskala. Av 

29 kap. 3 § första stycket andra punkten BrB följer att en APS ska ses som 

en förmildrande omständighet vid straffmätningen.66 

 

4.2 Allvarlig psykisk störning som 
förmildrande omständighet 

I 29 kap. 3 § första stycket andra punkten BrB stadgas att som förmildrande 

omständighet räknas om den tilltalade till följd av en APS har haft starkt 

nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd eller anpassa sitt handlande 

efter en sådan insikt.67 Bestämmelsen tar sikte på omständigheter som 

minskar den tilltalades förmåga att kontrollera sitt handlande. Det krävs som 

huvudregel att tillståndet uppkommit utan den tilltalades eget vållande.68 

Den allvarliga psykiska störningen ska ha haft en påtaglig betydelse för att 

                                                
65 Wennberg (2011) s. 91f.  
66 Wennberg (2011) s. 91f.  
67 Borgeke m.fl. (2013) s. 59.  
68 Dahlström m.fl. (2012) s. 460.  
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brottet begicks.69 Bestämmelsen tar sikte på den tilltalades psykiska tillstånd 

vid brottstillfället. Om den tilltalade lider av en APS vid domstillfället eller 

inte, är således inte relevant för att 29 kap. 3 § första stycket andra punkten 

BrB ska kunna tillämpas.70 

 

4.3 Påföljdsbestämning för allvarligt 
psykiskt störda lagöverträdare 

4.3.1 Inledning 

Först efter straffmätningen kan påföljden bestämmas. För tillämplighet av 

bestämmelserna i 30 kap. 6 § och 31 kap. 3 § BrB ska brottets straffvärde 

motsvara fängelse, innebärande att påföljden inte bedöms kunna stanna på 

bötesnivå. Dessutom ska den tilltalade lida av en kvalificerad psykisk 

störning, en APS, vid domstillfället, alternativt ha begått brottet under 

påverkan av en APS. För att rätten ska kunna avgöra frågan om den 

tilltalades psykiska tillstånd utförs normalt sett en RPU.  

 

4.3.2 Rättspsykiatrisk undersökning 

En RPU får, enligt 1 § LRPU, genomföras av två anledningar. Den första 

följer av 1 § första stycket första punkten LRPU. En RPU får genomföras 

om syftet med undersökningen är att rätten ska kunna avgöra om det 

föreligger medicinska förutsättningar för att döma den tilltalade till 

rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 § BrB. Den andra anledningen är enligt 

1 § första stycket andra punkten LRPU att rätten ska kunna utreda om den 

tilltalade begått gärningen under påverkan av en APS.71 

 

                                                
69 Sandahl, [Brottsbalken (1962:700), kommentaren till 29 kap. 3 §, not 1332].  
70 Grönwall och Holgersson (2009) s. 170.  
71 Edelstam (1991) s. 513.  
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För att en RPU ska få företas krävs enligt 2 § LRPU att den tilltalade har 

erkänt gärningen eller att övertygande bevisning om att hen är skyldig har 

presenterats. Med ”övertygande bevisning” menas att den tilltalade kommer 

fällas till ansvar. Vidare får beslut om att en RPU ska genomföras inte 

meddelas om påföljden bedöms kunna stanna vid böter.72 

 

Beslut om huruvida en RPU ska företas eller inte fattas först efter att 

bevisupptagningen gjorts och rätten tagit ställning till om gärningens 

objektiva rekvisit är uppfyllda, med andra ord att en brottsbeskrivningsenlig 

gärning utförts av den tilltalade och att inga rättfärdigande omständigheter 

föreligger. Skuldtäckningsfrågan kan påverkas av resultatet från en RPU, 

varför en RPU företas innan prövning om den tilltalades skuld görs i 

målet.73 

 

En RPU utförs i regel av ett undersökningslag bestående av läkare, 

psykolog, kurator och en kontaktman för den tilltalade. Under 

undersökningen är den tilltalade intagen på en undersökningsenhet.74 Det 

rättspsykiatriska utlåtandet består av ett huvudutlåtande kombinerat med en 

socialutredning, en psykologutredning, en medicinsk/psykiatrisk utredning 

och en omvårdnadsutredning. Således utgör den rättspsykiatriska diagnosen 

och bedömningen en syntes av medicinska, psykologiska och sociala 

faktorer.75 

 

Enligt 6 § LRPU ska ett utlåtande om den rättspsykiatriska utredningen ges 

in till rätten inom fyra veckor från det att beslutet om undersökningen 

fattades, om den tilltalade är häktad. Är den tilltalade inte häktad ska 

utlåtandet inkomma till rätten inom sex veckor.76 Trots att domstolen inte är 

bunden av det påföljdsförslag som lämnas i ett rättspsykiatriskt utlåtande 

följs förslagen i majoriteten av fallen.77 

                                                
72 Edelstam (1991) s. 512.  
73 Lindell m.fl. (2005) s. 355.  
74 Lindell m.fl. (2005) s. 356.  
75 Granhag och Christiansson (2008), s. 454.  
76 Lindell m.fl. (2005) s. 356.  
77 Lidberg och Wiklund (2008) s. 169.  
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4.3.3 Sakkunnigbevisning 

En sakkunnig kan anlitas när särskild sakkunskap krävs i målet, se 40 kap. 1 

§ rättegångsbalken (1942:740) 78. Den sakkunnige har till uppgift att 

informera domaren om de erfarenhetssatser denne behöver känna till för att 

kunna dra korrekta slutsatser om de fakta som fastställts i målet.79  

 

Sakkunnigbevisning innebär att kunskap baserad på vetenskapliga resultat 

tillförs målet genom att en expert gör ett muntligt eller skriftligt utlåtande 

om ett visst bevis eller en viss omständighet i ett mål.80 Sakkunnigbevisning 

utgör hjälpfakta vid bedömningen av bevis, till skillnad från bevisfakta som 

självständigt kan användas för att bevisa ett bevistema. Hjälpfakta är således 

inte ett bevis i sig, utan utgör enbart tolkningshjälp som domaren kan ha 

användning av vid sin bevisvärdering.81 

 

4.3.4 Principen om fri bevisprövning 

Principen om fri bevisprövning är lagstadgad i 35 kap. 1 § RB. Principen 

består av dels den fria bevisföringen, innebärande att parterna får 

frambringa den bevisning de anser väsentlig för sin sak, och dels den fria 

bevisvärderingen, innebärande att det inte finns några lagregler som avgör 

vilken vikt som ska tillmätas varje form av bevisning. Bevisvärderingen går 

ut på att domaren ska bilda sin egen uppfattning om styrkan hos den i målet 

framlagda bevisningen, något som är nödvändigt för att rätten ska kunna 

avgöra om beviskravet är uppnått. Enligt principen är det upp till domstolen 

att avgöra vad som är bevisat i målet, efter en samvetsgrann prövning av allt 

som förekommit i rättegången.82  

 
                                                
78 Citeras RB. 
79 Lindell m.fl. (2005) s. 391.  
80 Edelstam (1991) s. 37.  
81 Granhag och Christiansson (2008) s. 400.  
82 Lindell m.fl. (2005) s. 397f.  
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I ett brottmål är målet att komma fram till en materiellt riktig dom; att 

komma fram till sanningen om vad som skett. För att lyckas med detta är det 

domstolens sak att fritt utveckla sin bevisvärdering. Friheten innebär dock 

inte att domaren kan utföra bevisvärderingen precis som hen själv vill, utan 

domaren är bunden av lagstiftarens tankar och tidigare praxis från HD. Ur 

motiv till RB framkommer att bevisvärderingen ska bygga på rationell 

grund. Förarbeten till RB anger även fyra grundläggande principer som 

domaren måste följa vid bevisvärderingen.83 

 

För det första finns objektivitetskravet, innebärande att domarens beslut om 

hur ett bevis ska värderas måste stödjas på skäl som kan godtas av andra 

förståndiga personer. Vidare finns redovisningskravet, enligt vilket 

domarens skäl för bedömningen måste redovisas. Analyskravet uttalar 

fortsättningsvis att domaren inte får grunda avgörandet på helhetsintrycket 

av den i målet framförda bevisningen, utan är skyldig att värdera varje bevis 

för sig. Slutligen finns materialbegränsningskravet, enligt vilket domaren 

enbart får beakta sådant material som framkommit i målet. Dock får 

domaren ex officio även beakta de erfarenhetssatser hen redan har 

kännedom om.84 

 

4.4 Rättspsykiatriskt utlåtande som 
sakkunnigbevisning 

När användandet av sakkunnigutlåtanden började uppkom frågan huruvida 

det skulle betraktas som bevismedel eller inte. Efter hand blev den helt 

dominerande uppfattningen att sakkunnigutlåtanden var bevismedel.85 I 

NJA 1998 s. 162 slog HD fast att ett utlåtande över en rättspsykiatrisk 

undersökning är ”ett sakkunnigutlåtande som kan bemötas”86. Rätten är 

således inte bunden av en sakkunnigs utlåtande, vilket även följer av 
                                                
83 Granhag och Christiansson (2008) s. 398.  
84 Lindell m.fl. (2005) s. 397f.  
85 Edelstam (1991) s. 538.  
86 Citat hämtat ur NJA 1998 s. 162 (på s. 174).  
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principen om fri bevisvärdering. Enligt principen är domstolen skyldig att 

värdera sakkunnigbevisningen för att kunna fastställa dess betydelse av 

hjälpbevisning i målet.87  

 

Sakkunnigbevisets betydelse varierar från mål till mål.88 I flera avseenden är 

domstolen beroende av psykiatrisk expertis, något som sammanhänger med 

utformningen av exempelvis 31 kap. 3 § BrB. Ett psykiatriskt utlåtande i ett 

brottmål kan ha betydelse både för skuldfrågan och påföljdsfrågan, men 

oftast är det påföljdsfrågan som gör det påkallat att inhämta yttrande från en 

psykiater. I brottmål används vanligtvis psykiatrer med specialisering inom 

rättspsykiatri. Deras huvuduppgift är att utföra rättspsykiatriska 

undersökningar i brottmål.89  

 

4.5 Överviktsprincipen som beviskrav 

Som tidigare nämnts är domstolen inte bunden av de ställningstaganden som 

görs i rättspsykiatriska utlåtanden.90 Det är upp till domstolen att fritt avgöra 

huruvida den tilltalade led av en APS vid brottstillfället och om den 

tilltalade lider av en APS vid domstillfället. Till grund för bedömningen 

används oftast ett utlåtande över en RPU.  

 

I NJA 2004 s. 702 uttalade HD att domstolen ska pröva den framlagda 

rättspsykiatriska utredningen och bilda sig en egen uppfattning grundad på 

materialet från utredningen. Vidare menar HD att prövningen påverkas av 

olika faktorer, exempelvis sakkunskapen hos de personer som yttrat sig i 

utredningen samt det underlag som använts. Dessutom påverkas domstolens 

prövning av utredningens förutsättningar för observationerna av patientens 

                                                
87 Edelstam (1991) s. 379. 
88 Edelstam (1991) s. 26.  
89 Edelstam (1991) s. 507ff. 
90 Prop. 1990/91:58 s. 502.  
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psykiska tillstånd, så som undersökningssituation och tidsrymd, liksom de 

bedömningar som gjorts i utredningen och sättet de har redovisats på.91 

 

Frågan HD ställde sig var ”vilket krav som ställs på utredningen för att 

domstolen skall finna att den tilltalade har begått brottet under påverkan av 

en allvarlig psykisk störning och att han lider av en sådan när han skall 

dömas”92. Inledningsvis klargjorde HD att det rör sig om 

påföljdsbestämning och inte prövning av skuldfrågan, innebärande att det 

inte ställs samma beviskrav som vid avgörandet av skuldfrågan. Vidare 

uttalade HD att det varken ansågs möjligt eller lämpligt att tillämpa 

principerna in dubio pro reo93 och in dubio mitius94. Detta för att det är svårt 

att avgöra vilket som är det förmånligaste respektive det mildare för den 

tilltalade i det enskilda fallet.95 

 

Slutligen kom HD fram till att domstolen måste pröva utredningen och 

komma fram till huruvida övervägande skäl talar för att det rör sig om en 

APS. Det är således en överviktsprincip som ska tillämpas för att avgöra om 

en tilltalad är allvarligt psykiskt störd eller inte.96 

 

 

 

 

 

 

                                                
91 NJA 2004 s. 702 (på s. 720).  
92 Citat hämtat ur NJA 2004 s. 702 (på s. 720).  
93 Presumtion till förmån för den tilltalade vid tvivel. 
94 Presumtion om att tillämpa den mildare utgången vid tvivel.  
95 NJA 2004 s. 702 (på s. 720).  
96 NJA 2004 s. 702 (på s. 721).  
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5 Problem med nuvarande 
reglering 

5.1 Inledning 

Två helt skilda ideal kan sägas styra straffrätten respektive rättspsykiatrin. 

Inom psykiatrin går man generellt efter devisen hellre fälla än fria. I 

straffrätten tillämpas motsatta princip: hellre fria än fälla.97  

 

När en lagöverträdare lider av en APS uppstår en intressekonflikt. Å ena 

sidan finns intresset av att personer som begår brott ska mötas av en adekvat 

reaktion från samhället i form av en påföljd samt intresset av att skydda 

samhället från våldsbrott förövade av psykiskt störda personer. Å andra 

sidan finns det motstående intresset av att beakta gärningspersonens 

psykiska tillstånd och behandlingsbehov. När lagstiftaren försöker lösa 

intressekonflikten mellan samhällets straff- och skyddsbehov och den 

enskilde lagöverträdarens vårdbehov ligger det i farans riktning att problem 

uppstår. I denna del av uppsatsen söker författaren tydliggöra några av de 

problemområden som finns avseende hanteringen av psykiskt störda 

lagöverträdare i gällande svensk rätt. 

 

5.2 Allvarlig psykisk störning – tydligen 
otydligt?  

5.2.1 Inledning 

Den definition av begreppet APS som görs i förarbeten utgör i själva verket 

en exemplifierande uppräkning av olika psykiska sjukdomstillstånd som 

skulle kunna utgöra en APS beroende på störningens art och grad.98 Detta är 

                                                
97 Wennberg (2002) s. 577.  
98 Prop. 1990/91:58 s. 86.  
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något problematiskt, då det blir otydligt vad som faktiskt räknas som en 

tillräckligt allvarlig störning. På samma sätt är det nödvändigt att domstolen 

är så pass fri i sin dömande verksamhet att omständigheter i varje enskilt fall 

kan beaktas i tillräcklig utsträckning.  

 

För att belysa problematiken redogörs här kort för ett rättsfall från 1995 där 

bedömningen av den tilltalades psykiska tillstånd skilde sig åt, både hos de 

sakkunniga som hördes i målet och i samtliga tre instanser. Senare praxis 

från HD99 har delvis berört frågan om vad som utgör en APS men klargör 

inte bedömningens svårighet så tydligt som i det utvalda fallet.  

 

5.2.2 NJA 1995 s. 48 ”Flink-fallet” 

En man, M. F., begick sju mord och tre mordförsök under påverkan av ett 

psykotiskt tillstånd utlöst av alkoholberusning.  

 

Bedömningen i tingsrätten 

I TR hördes Rättsliga rådet som menade att M. F. begått gärningarna under 

påverkan av en APS. En av Rättsliga rådets vetenskapliga råd i 

rättspsykiatri, L. L., uttalade att M. F. tveklöst hade förövat gärningarna 

under påverkan av en APS.100 Trots en relativt enhetlig övertygelse från 

sakkunniga om att brotten förövats under påverkan av en APS uttalade TR 

att det av alkoholberusning utlösta psykotiska tillståndet M. F. befunnit sig i 

vid brottstillfällena inte utgjorde en APS i lagens mening och dömde M. F. 

till 14 års fängelse.101 

 

Bedömningen i hovrätten 

I HovR lades störst fokus på utlåtandet över den i målet utförda RPU. Den 

där ansvariga läkaren, H. K., uttalade att det förvisso var så att M. F. vid 

brottstillfällena var påverkad av en psykisk störning, men att störningen inte 

                                                
99 Se NJA 2001 s. 899 och NJA 2012 s. 45.  
100 NJA 1995 s. 45 (på s. 61ff.). 
101 NJA 1995 s. 48 (på s. 63).  
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kunde klassas som allvarlig vare sig till art eller grad. HovR drog slutsatsen 

att M. F. inte förövat brotten under påverkan av en APS och dömde honom 

till livstids fängelse.102 

 

Bedömningen i Högsta domstolen 

I HD uttalade sig H. K. igen över den i målet utförda RPU. Han anförde att 

M. F. bland annat led av en personlighetsstörning, men att den inte var av 

sådan karaktär att den skulle klassas som en APS. Av annan åsikt var L. L., 

som anförde att M. F. dels led av en hjärnskada och dels en 

personlighetsstörning av sådan art och grad att den skulle klassas som en 

APS i lagens mening. S. L., medlem i Rättsliga rådet, menade däremot att 

personlighetsstörningen inte utgjorde en APS.103 HD uttalade att 

utredningen i målet inte med behövlig tydlighet kunde visa att M. F. förövat 

brotten under påverkan av en APS, samt att det inte kunde ha varit 

lagstiftarens mening att ett tillfälligt, självförvållat psykotiskt tillstånd utlöst 

av alkoholberusning skulle anses utgöra en sådan psykisk störning som föll 

in under begreppet APS och därmed träffades av fängelseförbudet. Genom 

en samlad bedömning kom HD fram till att M. F. inte led av en APS vid 

brottstillfällena och fastställde HovR:s dom, innebärande att M. F. dömdes 

till livstids fängelse.104 

 

5.2.3 Författarens sammanfattande kommentar 

Ovanstående redogörelse för NJA 1995 s. 48 belyser tydligt svårigheten i att 

avgöra vad som utgör en APS – och vem som faktiskt är tillräckligt störd för 

att vara störd i lagens namn. I första instans var de sakkunniga överens om 

att M. F. förövat gärningarna under påverkan av en APS. Trots det gjorde 

TR motsatt bedömning och dömde M. F. till fängelse, med motiveringen att 

M. F. inte varit tillräckligt störd i lagens mening.  

 

                                                
102 NJA 1995 s. 48 (på s. 70).  
103 NJA 1995 s. 48 (på s. 71f.).  
104 NJA 1995 s. 48 (på s. 75f.).  



 28 

I andra instans valde HovR att helt fokusera på utlåtandet om RPU och inte 

Rättsliga rådets bedömning, varvid deras bedömning av M. F. psykiska 

tillstånd vid gärningstillfällena var enhetlig med den i målet inhämtade 

sakkunnigbevisningen. HovR ändrade även domen till livstids fängelse.  

 

I sista instans bedömde samtliga tre sakkunniga att M. F. led av en 

personlighetsstörning. Två av tre bedömde inte att den var så pass allvarlig 

att den skulle klassas som en APS, medan den tredje var fast övertygad om 

att så var fallet. HD gjorde en samlad bedömning och kom fram till att M. F. 

trots allt inte led av en APS.  

 

Lagstiftaren har valt att överlämna beslutsfattandet till domstolen. Juristerna 

förväntas därmed kunna bedöma något som experterna själva, psykiatrerna, 

har svårt att enas om. Det är, i författarens mening, såväl oroväckande som 

problematiskt.  

  

5.3 Särskild utskrivningsprövning – 
fängelse i praktiken? 

Det nuvarande påföljdssystemet för psykiskt störda lagöverträdare i svensk 

rätt medför en del problem. I en statlig utredning från 2012105 identifieras 

exempelvis problematiken gällande överlämnande till rättspsykiatrisk vård 

med särskild utskrivningspåföljd enligt 31 kap. 3 § andra stycket BrB. 

Utredningen uppmärksammar det faktum att personer kan hållas kvar i 

sluten vård trots att vården inte längre behövs av medicinska skäl. Detta ger 

upphov till etiska konflikter där den rättspsykiatriska vården riskerar att bli 

en slags förvaring snarare än en vårdinrättning. Att psykiatrin används för 

andra syften än vård och behandling strider mot den så kallade 

                                                
105 Se SOU 2012:17.  
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Hawaiideklarationen106. Deklarationen slår fast att en psykiater inte får delta 

i psykiatrisk tvångsvård av personer som inte är psykiskt sjuka.107  

 

Problemet har även uppmärksammats i en artikel publicerad i SvJT år 2005. 

Rönnblom skriver där om ett fall där en man kvarblev i vård trots att han 

blivit friskförklarad av den ansvarige chefsöverläkaren.108 Utgångspunkten i 

dagens lagstiftning är att den som döms till rättspsykiatrisk vård ska skrivas 

ut när vårdbehov inte längre finns. Trots detta finns en risk för att de som 

friskförklaras efter mycket kort tid blir kvar i rättspsykiatrisk vård, för att de 

anses ha varit frihetsberövade under en oproportionerligt kort tid i 

förhållande till brottet de begått. Detta, menar Rönnblom, leder till att 

vårdinstitutet förlorar sitt syfte och blir ett institut för frihetsberövande 

förvaring i stället.109  

 

I det rättsfall som tas upp i artikeln har en man dömts för mordförsök till 

rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Den behandlande 

läkaren begärde efter tre månader att vården skulle upphöra, då skäl för vård 

saknades på grund av att mannen förklarats vara frisk. Förvaltningsrätten 

gick emot läkarens begäran och beslutade att mannen skulle kvarbli i 

rättspsykiatrisk vård. Efter ytterligare tio månader begärde läkaren återigen 

att vården skulle upphöra, varpå förvaltningsrätten återigen valde att vården 

skulle fortskrida.110 

 

Rönnblom ställer vidare sig frågan varför rätten dömde på det sättet: ansåg 

rätten sig mer lämpad att bedöma mannens psykiska tillstånd, eller ansåg 

rätten att tre månaders vård var ett alltför kort frihetsberövande för ett 

mordförsök? Oavsett svar på frågan utgör den nuvarande regleringen en 

                                                
106 Hawaiideklarationen, som antogs av Världspsykiatriska föreningen 1977, är en 
internationell deklaration med etiska riktlinjer för behandling av personer med psykisk 
störning. 
107 SOU 2012:17 s. 510.  
108 Rönnblom (2005) s. 362.  
109 Rönnblom (2005) s. 366f. 
110 Rönnblom (2005) s. 367.  
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föga tillfredsställande situation, där läkare blir fångvaktare i stället för 

vårdare.111 

 

5.4 Rättspsykiatriska 
sakkunnigutlåtanden – rysk roulett?  

Alla rättsliga ställningstaganden vilar på mer eller mindre skönsmässiga 

bedömningar – så även bedömningen av om någon är allvarligt psykiskt 

störd eller inte. Psykiaterns uppgift i ett mål där lagöverträdaren lider av en 

psykisk störning är att göra en allvarlighetsbedömning av störningen. 

Lagstiftaren har dock lämnat den slutgiltiga tolkningen av begreppet APS 

till domstolen och det är därmed upp till rätten att avgöra huruvida någon är 

allvarligt psykiskt störd eller inte.112 Trots att det yttersta ansvaret vilar på 

rätten kan det inte bortses från det faktum att sakkunnigbevisning får allt 

större betydelse som hjälpmedel vid domstolens bevisvärdering. Ett problem 

ur rättsligt hänseende är således hur man ska hantera förhållandet mellan 

den vetenskapligt förankrade psykiatrin och det juridiskt förankrade 

dömandet.113 

 

Det finns en generell risk vid användandet av sakkunnigbevisning i rätten: 

att domaren överlämnar bevisvärderingsuppgiften i den del 

sakkunnigbevisningen avser till den sakkunnige och godtar dennes 

värdering som sin egen. Risken med detta är att en sakkunnig uttalar sig om 

vad som rent generellt gäller angående ifrågavarande omständighet, medan 

domarens uppgift är att avgöra vad som gäller i det enskilda fallet. En av 

bevisrättens viktigaste principer är att sakkunnigutlåtanden måste bedömas 

utifrån den relevans de har i det enskilda fallet.114  

 

                                                
111 Rönnblom (2005) s. 368.  
112 Vahlne Westerhäll (2012) s. 350.  
113 Edelstam (1991) s. 25.  
114 Granhag och Christiansson (2008) s. 400.  
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Gällande användandet av utlåtanden över en RPU som sakkunnigbevisning 

kan naturligtvis motsatta problem ställas upp: är det rimligt att överlämna 

psykiaterns uppgift till domstolen? I en statlig utredning från 2015115 

konstateras att psykiatriska sakkunnigutlåtanden får stort genomslag i 

domstolarnas bevisvärdering, utan att de kvalitetssäkras på ett tillräckligt 

sätt.116 Rättspsykiatriska utlåtanden som sakkunnigbevisning är ett rättsligt 

fenomen som nu befinner sig under utredning. Svaret på frågan får därmed 

lämnas till framtiden.  

 

 

 
 

 

                                                
115 Se SOU 2015:52.  
116 SOU 2015:52 s. 21.  



 32 

6 Analys 
Av ovanstående utredning följer att den som lider av en psykisk störning 

som med hänsyn till sin art och grad bedöms vara allvarlig, är tillräckligt 

störd för att vara störd i lagens namn. En APS kan utgöras av en rad olika 

psykiska tillstånd. I förarbeten ges en exemplifiering. Det är sedan upp till 

domstolen att avgöra huruvida störningen är allvarlig eller inte, med hänsyn 

till störningens art och grad. APS är ett vagt begrepp. I rättsfallsstudien 

under avsnitt 5.2 tydliggörs svårigheten med att bedöma vad som är en APS. 

Å ena sidan är det önskvärt med en tydligare definition för en mer enhetlig 

rättstillämpning, men å andra sidan är det bra att rätten ska bedöma varje 

enskilt fall utefter fallets egna, unika omständigheter. 

 

Vidare är det i den nuvarande regleringen möjligt att en person som lider av 

en APS hamnar i fängelse, förutsatt att synnerliga skäl föreligger. 

Författaren är kluven till riktigheten i detta. Det känns självklart att en 

person som mördar någon ska straffas för det, samtidigt som det ur 

humanitetssynpunkt känns fel att någon som är så störd att hen inte vet vad 

hen gör ska utsättas för fängelsemiljön och inte få vård. Ytterligare en 

företeelse till att den nuvarande regleringen kan uppfattas som vansklig är 

det faktum att rättspsykiatrisk vård kan användas som förvaring, se stycke 

5.3 ovan. Det är författarens uppfattning att en förändring av hanteringen av 

psykiskt störda lagöverträdare i svensk rätt måste göras. Författaren är 

medveten om att det är vanskligt att uttala sig om hur rätten borde vara, de 

lege ferenda, baserat på en utredning av gällande rätt, de lege lata. Trots 

detta luftar författaren nu idén om att fängelse kan väljas som påföljd, men 

att straffet under hela eller delar av strafftiden kan verkställas i formen av 

rättspsykiatrisk vård.  

 

Ett utlåtande över en rättspsykiatrisk undersökning ska beaktas som 

sakkunnigbevisning och därmed enbart användas som hjälpbevisning vid 

domstolens bevisvärdering, se avsnitt 4.3.3 ovan. Det här innebär 
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exempelvis att även om rätten för utdömande av påföljden överlämnande till 

rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning är skyldig att 

besluta att en rättspsykiatrisk undersökning ska utföras, så är de efter 

genomförandet av undersökningen inte skyldiga att följa den. I teorin kan 

denna reglering tyckas vara en aning märklig, även om utlåtandet i 

majoriteten av fallen följs av domstolen.  

 

Gällande samspelet mellan psykiatrin och juridiken drar författaren 

slutsatsen att det är två vetenskaper som förvisso går in i varandra på många 

plan, men där juridiken trots allt har en synnerligen dominerande roll. Det 

leder till att det i praktiken knappast blir tal om något samspel, utan snarare 

ett, i vissa extrema fall, planlöst nyttjande av psykiatrins kunskaper.  

 

Avslutningsvis vill författaren nämna att arbetet lett till uppkomsten av en 

ny fråga – vem ska vara domare och vem ska vara psykiater när frågan om 

vem som är störd i lagens namn ska avgöras.  
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