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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I långliga tider har frågan ställts i vilka situationer det är berättigat att samhället 

inskränker den enskildes rörelsefrihet. I Sverige har såväl lagstiftaren som allmänheten i 

modern tid frågat sig om ett frihetsberövande av den enskilde skall användas som straff 

för begången brottslighet. Ofta har svaret varit jakande. På motsvarande sätt har frågor 

väckts kring i vilken utsträckning (om alls) samhället kan frihetsberöva enskilda för att 

de i framtiden inte skall kunna begå brott – om samhället kan företa vad jag har valt att 

kalla brottsförebyggande frihetsberövanden.
1
 Kring dessa frågor har emellertid 

kontroverserna varit större. De ideologiska förtecknen och de konkreta motiveringarna 

till på vilket sätt de brottsförebyggande frihetsberövandena skall motverka att brott 

begås har också varierat. Problemfältet har komplicerats av att det rått motstridiga 

meningar om huruvida det skall krävas att den enskilde i fråga är överbevisad om brott 

för att det brottsförebyggande frihetsberövandet skall vara tillämpligt. Detta har i sin tur 

att göra med att uppfattningarna om allmänna brottskriterier har skiftat. 

      Föreliggande framställning kommer att röra sig inom den stora spännvidden mellan 

samhällets intresse av att skydda sig mot att brott begås och den enskildes intresse av att 

inte underkastas frihetsberövanden. Utgångspunkten blir fem nedslag i den svenska 

lagstiftningshistorien på 1900-talet samt den nyligen framlagda utredningen Psykiatrin 

och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd, SOU 2012:17, (hädanefter 

SOU 2012:17), där införande av s.k. särskilda skyddsåtgärder föreslås. Förutom 

nämnda SOU omfattar studien: lag (1927:107) om förvaring av förminskat tillräkneliga 

förbrytare (hädanefter förvaringslagen), lag (1927:108) om internering av 

återfallsförbrytare (hädanefter interneringslagen), lag (1937:461) om förvaring och 

internering i säkerhetsanstalt (hädanefter säkerhetsanstaltslagen), 30 kap. om internering 

i brottsbalken i dess ursprungliga lydelse (Brottsbalk (1962:700), hädanefter 

ursprungliga BrB), samt upphävandet av nämnda kapitel genom lag (1981:211) 

(hädanefter upphävandelagen). 

                                                           
1
 Se nedan i avsnitt 1.5 om lämpligheten av användande av och innebörden av termen brottsförebyggande 

frihetsberövande och dess koppling till termen otillåten gärning. 
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      Ett projekt som detta kräver ett antal avgränsningar och preciseringar. Sådana ges i 

de fyra nästföljande avsnitten. 

 

1.2 Syften, avgränsningar och förtydliganden 

Uppsatsen tänks fylla två syften. Det första syftet utgörs i egentlig mening av tre 

undersyften, vilka är som följer. För det första vill jag utröna i vilken utsträckning och 

under vilka förutsättningar det i respektive lag/förarbeten anses att den enskilde skall 

kunna utsättas för brottsförebyggande frihetsberövande. För det andra eftersöks det sätt 

på vilket respektive förarbeten menar att frihetsberövandet huvudsakligen skall verka 

brottsförebyggande. För det tredje syftar uppsatsen till att försöka komma underfund 

med vilken den ideologiska bakgrunden
2
 är för respektive förarbetens 

ställningstaganden. Uppfyllandet av de två första undersyftena kommer att ges visst 

företräde framför uppfyllandet av det tredje undersyftet. 

      Det andra syftet är att utifrån individens synvinkel diskutera hur respektive 

lag/förslag om brottsförebyggande frihetsberövanden ter sig.
3
 

      Syftena ger följande frågeställningar: 

- Vilka är de materiella förutsättningarna för att en individ skall kunna bli 

brottsförebyggande frihetsberövad, och hur länge får detta ske, enligt respektive 

lag samt enligt förslaget i SOU 2012:17? 

- På vilket sätt, genom oskadliggörande eller/och behandling, är det 

brottsförebyggande frihetsberövandet tänkt att fylla sin funktion enligt 

respektive förarbeten? 

- Vilken är den ideologiska bakgrunden till respektive lag och dess förarbeten 

samt till förslagen i SOU 2012:17? 

- Vilket (om något) är den/det mest ingripande lagen/förslaget för den enskilde?  

- Korresponderar den praktiska ingripandegraden med den ideologiska 

bakgrunden till respektive lag/förslag? 

      En avgränsning som görs i uppsatsen är gentemot de delar i aktuella lagar och 

förarbeten som behandlar brottsförebyggande frihetsberövanden som inte har sin grund 

i att en otillåten gärning har företagits. För ökad förståelse av vad som skall menas med 

                                                           
2
 Se nedan i avsnitt 1.5 om innebörden av termen ideologisk bakgrund. 

3
 I avsnitt 1.4 ges utgångspunkterna för den enskildes anspråk på frihet. 
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detta hänvisas till vad som sägs om termen brottsförebyggande frihetsberövande i 

avsnitt 1.5.  Förslag i förarbetena på allmänna tvångsomhändertaganderegleringar (som 

inte bär någon straffrättslig prägel) behandlas inte i denna framställning. Vidare 

omfattar studien endast åtgärder som är frihetsberövande i den strikta mening som 

presenteras i avsnitt 1.5. 

      Vidare bör påpekas att formella regler kring brottsförebyggande frihetsberövanden 

inte kommer att behandlas annat än i de fall då de är relevanta för ovan givna syften och 

frågeställningar. Motsvarande gäller regler om konkurrens mellan de 

brottsförebyggande frihetsberövandena och straffrättsliga påföljder. Konkurrens mellan 

brottsförebyggande frihetsberövanden och ungdomspåföljder lämnas av utrymmesskäl 

helt utanför framställningen. 

      Uppsatsen upplägg är som följer. Respektive lag med tillhörande förarbeten, samt 

SOU 2012:17, presenteras i kronologisk ordning. Kapitel 2 ägnas åt förvaringslagen och 

interneringslagen, kapitel 3 åt säkerhetsanstaltslagen, kapitel 4 åt ursprungliga BrB, 

kapitel 5 åt upphävandelagen, kapitel 6 åt SOU 2012:17. Gemensamt för dessa kapitel 

är att de syftar till att besvara de tre första av ovan nämnda frågeställningar.  

      I kapitel 7 besvaras de två sista frågeställningarna. I det avslutande kapitel 8 

återfinns en kortare summering av de slutsatser som dragits i tidigare kapitel. Vidare 

innehåller det ett avsnitt med exempel på närliggande frågor och problematik till det 

som tagits upp i framställningen. Detta görs delvis för att ge uttryck för en ödmjuk 

medvetenhet om svårigheterna med att välja en lämplig bredd på ämnesomfånget, delvis 

för att ge uppslag till kommande uppsatsstudenter eller andra intresserade. 

 

1.3 Material och metod 

Mina studieobjekt är förutom de tidigare nämnda lagarna i sig samt SOU 2012:17 de till 

lagarna hörande förarbetena: SOU 1922:19 (interneringslagen),
4
 SOU 1923:36 

(förvaringslagen),
5
 Kungl. Maj:ts proposition nr 10 år 1927 (hädanefter prop. 1927:10, 

förvaringslagen och interneringslagen),
6
 SOU 1937:3 (säkerhetsanstaltslagen),

7
 Kungl. 

                                                           
4
 SOU 1922:19, Betänkande och förslag rörande internering av farliga återfallsförbrytare 

5
 SOU 1923:36, Betänkande och förslag rörande förvaring av förminskat tillräkneliga förbrytare, jämte 

förslag rörande internering av farliga återfallsförbrytare 
6
 Prop. 1927:10, Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om förvaring av förminskat 

tillräkneliga förbrytare m.m. 
7
 SOU 1937:3, Betänkande med förslag till revision av förvarings- och interneringslagarna m. m. 
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Maj:ts proposition nr 310 år 1937 (hädanefter prop. 1937:310, säkerhetsanstaltslagen),
8
 

Kungl. Maj:ts proposition nr 207 år 1945 (hädanefter prop. 1945:207, 

säkerhetsanstaltslagen),
9
 SOU 1956:55 (ursprungliga BrB),

10
 Kungl. Maj:ts proposition 

nr 10 år 1962 (hädanefter prop. 1962:10, ursprungliga BrB),
11

 och prop. 1980/81:76 

(upphävandelagen).
12

  

      Något skall sägas om vilken metod som har använts i uppsatsarbetet. I huvudsak är 

det vanlig rättsdogmatisk metod. Vad gäller presentationen av de ideologiska 

bakgrunderna görs dock vissa avsteg från denna metod. En del av den ideologiska 

bakgrunden står att finna direkt i förarbetena och kan därför tillskrivas förarbetenas 

upphovsmän. Men för att vidga perspektivet något kommer även en del idéhistoriska 

och rättshistoriska synpunkter att beredas plats i framställningen. I dessa delar kommer 

den idéhistoriska grundmetoden att tillämpas, d.v.s. man eftersträvar att förstå idéerna i 

deras historiska sammanhang. Det perspektiv som betonar tanketraditioner kommer att 

dominera över det perspektiv som betonar samtida sociala realiteter. 

 

1.4 Den enskildes anspråk på frihet 

I det följande skall jag försöka mig på konststycket att på ett kort och kärnfullt sätt 

underbygga ett påstående som för den tänkbare läsaren förmodligen framstår som 

okontroversiellt. Påståendet lyder: Den enskildes anspråk på frihet bör vara 

grundprincip i och utgångspunkt för alla överväganden kring frihetsberövanden. 

      Påståendet har stöd i den svenska grundlagen, 2 kap. 8 § RF: 

Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. 

      Påståendet har också stöd i det i någorlunda liberala stater givna antagandet, att 

samhället är till för individen, inte tvärtom. 

 

                                                           
8
 Prop. 1937:310, Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om internering i 

säkerhetsanstalt, m. m. 
9
 Prop. 1945:207, Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i 5 kap. 

strafflagen, m. m. 
10

 SOU 1956:55, Förslag till skyddslag 
11

 Prop. 1962:10, Kungl. Maj:ts proposition med förslag till brottsbalk 
12

 Prop. 1980/81:76, Regeringens proposition om interneringspåföljdens avskaffande och straffet för 

grovt narkotikabrott m.m. 
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1.5 Grundläggande begreppsbestämning  

Inledningsvis skall påpekas att den tänkta läsaren av denna uppsats är en jurist eller 

blivande jurist med intresse för straffrätt. Läsaren förväntas därför ha grundläggande 

kunskaper om de ideologier/principer/tankeriktningar som ligger bakom – eller 

åtminstone påstås ligga bakom – dagens svensk straffrättssystem. Som kommer att 

framgå under vägs har flera av dagens ledande ideologier/principer/tankeriktningar 

genomgått mer eller mindre genomgripande innebördsmässiga förändringar från början 

av 1920-talet till dags dato. Som framgått indirekt ovan är beskrivande och analys av 

dessa förändringar inneboende i besvarandet av flera av uppsatsens frågeställningar. 

Likväl finns det en pedagogisk poäng med att redan här säga ett par korta ord om några 

av de nyckelideologier vi kommer att stöta på senare i framställning; både de idag 

framträdande som har genomgått innebördsförskjutningar och de som i tidigare 

lagstiftning varit ledande, men som idag har förkastats eller givits en mindre och/eller 

annorlunda roll. Det tål, mot det ovan sagda, att poängteras att det här inte är fråga om 

några definitioner. 

      Proportionalitet. Åsyftar antingen förhållandet mellan det brott den enskilde har 

begått och svårheten på den påföljd som den enskilde skall underkastas, eller 

förhållandet mellan den enskildes farlighet och svårheten på den åtgärd den enskilde 

skall underkastas. 

      Behandlingsideologi. Lära som innebär att den enskilde skall underkastas 

behandling som syftar till att hen inte skall begå brott. 

      Oskadliggörande/inkapacitering. Åtgärd som syftar till att omöjliggöra för den 

enskilde att begå brott. 

      Nedan följer definitioner av de begrepp jag själv konstruerat. 

      Brottsförebyggande frihetsberövande. Jag har valt att tala om brottsförebyggande 

frihetsberövanden och om hur ett frihetsberövade skall verka brottsförebyggande. 

Ordvalet är något oegentligt. Det finns emellertid en förklaring till detta. Jag vill 

använda ett uttryckssätt som är neutralt i förhållande till samtliga lagar/förslag. Alla 

dessa har gemensamt att de syftar till att undvika att den enskilde utför en 

handling/underlåter att utföra en handling så att en viss brottsbeskrivning blir uppfylld (i 

kombination med att inga rättfärdigande omständigheter föreligger). Annorlunda 

uttryckt: de syftar till att undvika att brottets gärningsrekvisit uppfylls. Vad gäller 
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brottets skuldsida skiljer sig dock förslagen åt.
13

 Utan att här alltför mycket föregripa 

den fortsatta framställningen, kan sägas att t.ex. SOU 2012:17 kräver mer för att ansvar 

för den otillåtna gärningen skall utkrävas från den enskilde än ursprungliga BrB gör. 

Detta är fallet samtidigt som SOU 2012:17 inte kräver att ansvar skall kunna utkrävas 

för att de frihetsberövande åtgärderna skall bli aktuella. Anledningen till att 

uttryckssättet brottsförebyggande frihetsberövande, trots ovan angivna förhållanden, 

valts är att en mer träffande formulering i stil med ”otillåten-gärning-förebyggande 

frihetsberövande” hade blivit tungrodd. Om inte annat anges är det som ovan beskrivits 

det som åsyftas med uttryck innehållande ordet brottsförebyggande. 

      Vad gäller termens andra led, frihetsberövande, skall påpekas följande. Endast 

frihetsberövande i dess mest inskränkta bemärkelse åsyftas – d.v.s. avskärande av den 

fysiska rörelsefriheten genom inlåsning. 

      Av definitionen följer att rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning, 

31 kap. 3 § 2 st. BrB, inte betraktas som ett brottsförebyggande frihetsberövande. Den 

särskilda utskrivningsprövningen är visserligen tänkt att fylla en brottsförebyggande 

funktion, men påföljden (rättspsykiatrisk vård) har brottslingens vårdbehov som 

överordnad tillämpningsförutsättning/princip (vilket framgår av paragrafens första 

stycke). 

      Ideologisk bakgrund. När ordet ideologisk/ideologi används i denna framställning 

menas inget mer precist än en uppsättning mer eller mindre sammanhållna idéer eller 

uppfattningar. För tydlighets skull bör påpekas att ingen åtskillnad här görs mellan 

ideologi och vetenskap; uttrycket ideologisk/ideologi är inte behäftat med några 

negativa konnotationer. De ideologier som här kommer att beröras är främst sådana som 

berör brottets/brottslighetens/brottslingens essens och frågor kring hur denna skall 

bemötas. Ambitionen är inte att i detalj beskriva det ideologiska stoff som kan tänkas 

ligga bakom respektive förarbetes slutsatser. Egentligen görs inte ens anspråk på att 

vilja tillskriva förarbetenas upphovsmän det ideologiska stoffet som presenteras (annat 

än i den mån den ideologiska bakgrunden framgår explicit i förarbetena). I stället är det 

fråga om att försöka ge en någorlunda korrekt översiktsbild av de uppfattningar som 

vanligtvis framfördes till försvar för de ställningstaganden som gjorts i respektive 

förarbeten. 

                                                           
13

Jfr. Petter Asp, Magnus Ulväng & Nils Jareborg,  Kriminalrättens grunder (Uppsala: Iustus Förlag, 

2010) ss. 35-40 samt 297-301. 
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      Rättsstatliga krav. Här menas formella krav som syftar till att ge individen skydd 

mot samhällets myndighetsutövning vid konstruerandet av ett brottsförebyggande 

frihetsberövande – standarder på myndighetsutövandet som under alla omständigheter 

måste uppfyllas. De rättsstatliga kraven är inte universella i vare sig tidslig eller rumslig 

mening. Begreppets berättigande i denna framställning ligger tvärtom i att det är 

neutralt i förhållande till de ideologiska svängningarna i förarbetena. Det är också i syfte 

att uppnå neutralitet gentemot det historiska materialet som begreppet inte har 

preciserats mer. Att det är fråga om formella krav betyder inte att de inte skulle vara av 

intresse, vissa av dem kan påverka utformandet av de materiella förutsättningarna för ett 

brottsförebyggande frihetsberövandes tillämplighet, eller få andra påtagliga materiella 

konsekvenser. 

 

2 Förvaringslagen och interneringslagen 

2.1 Inledning 

Förvaringslagen och interneringslagen behandlas i ett gemensamt kapitel eftersom de 

utgjorde ett gemensamt lagstiftningsprojekt och dessutom trädde i kraft vid samma 

tidpunkt, 1 januari 1928. Kapitlet börjar med ett avsnitt om SOU 1923:36. Efter det 

följer ett avsnitt om SOU 1922:19 och därpå ett avsnitt om den för båda lagarna 

gemensamma prop. 1927:10. Anledningen till att presentationerna av SOU:erna är 

omkastade i förhållande till deras kronologiska ordning är att SOU 1922:19 bättre 

förstås mot bakgrund av SOU 1923:36. 

 

2.2 SOU 1923:36 

Utredningen inleddes med diskussion och principiella ställningstaganden kring 

bekämpandet av brottsligheten. Tidigare straffrätt grundade sig på idéer om 

vedergällning, menade utredningen. Straffet syftade endast till att vedergälla. Mycket 

nära förbundna med idéerna om vedergällning var idéer om skuld: den som inte kunde 

hållas moraliskt skyldig till en handling kunde inte heller straffas för den. För att 

moralisk skuld för en handling skulle föreligga krävdes i sin tur att individen i fråga 

hade utfört handlingen av fri vilja: hen hade med andra ord kunnat agera på ett annat 

sätt men utförde ändå den aktuella handlingen. Den som däremot inte kunnat handla på 
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annat sätt än hen gjorde, och därmed var ofri, kunde inte beläggas med skuld och därför 

inte heller straffas.
14

 

      Den dåvarande straffrätten, däremot, tog avstånd från de förlegade 

vedergällningsidéerna – får man förstå det som att utredningen gillande menade. De 

gällande straffrättsprinciperna gav i stället för handen att straffet grundade sig på en 

”kamp mot samhällsfaran”.
15

 Straffet skulle här fylla såväl ett individualpreventivt syfte 

som ett allmänpreventivt syfte. Den som dömdes för brott förväntades avskräckas från 

att begå nya brott genom straffet hen utsattes för. De andra samhällsmedborgarna 

förväntades avskräckas från att begå brott när de såg vilken behandling de dömde 

brottslingen utsattes för.
16

 

      De fortsatta principiella diskussionerna i utredningen tog sikte nästan uteslutande på 

straffets förväntade individualpreventiva funktion. Även om få explicita referenser 

gjordes, står det klart att diskussionerna i mångt och mycket utgick från vad som då var 

gällande rätt vad gällde straffbarhet i den dåvarande strafflagen – de så kallade 

tillräknelighetsregleringarna, 5 kap. 5-6 §§. Främst av denna anledning, men också för 

att de är viktiga för förståelsen av kommande kapitel i framställningen, återges nämnda 

regler nedan: 

5 §. Gärning, som begås av den, som är avvita,
17

 eller vilken förståndets bruk, genom sjukdom 

eller ålderdomssvaghet, är berövat, vare strafflös. 

      Har någon, utan egen skuld, råkat i sådan sinnesförvirring, att han ej till sig visste; vare ock 

gärning, den han i det medvetslösa tillstånd förövar, strafflös.  

6§. Prövas någon, som brottslig gärning begått, därvid hava av kropps- eller sinnessjukdom, 

ålderdomssvaghet eller annan, utan egen skuld, iråkad förvirring saknat förståndets fulla bruk, 

ehuru han ej kan strafflös anses efter 5 §; då må, efter omständigheterna, straffet nedsättas under 

vad i allmänhet å gärningen följa bort.  

Av utredningen användes genomgående ömsom uttrycket otillräknelig, ömsom 

uttrycket helabnorm, som beteckning för vad som beskrivs i 5 §. På motsvarande sätt 

användes ömsom uttrycket förminskat tillräknelig, ömsom uttrycket halvabnorm, som 

beteckning för vad som beskrivs i 6 §. 

                                                           
14

 SOU 1923:36, ss. 63f. 
15

 Ibid. s. 64. 
16

 Ibid. 
17

 Med avvita skall här förstås att vara från vettet, vansinnig eller galen. 



 

 
13 

 

      Utredningen uppehöll sig inte någon längre stund vid de otillräkneliga. Visserligen 

vilade 5 § på de förfelade vedergällningsidéerna, men även utifrån de principer som 

utredningen förespråkade gav 5 § rätt resultat – de otillräkneliga skulle inte straffas. 

Men här berodde det inte på att de stod utan moralisk skuld, utan att de inte var 

mottagliga för brottsavvänjning genom avskräckning, vilket var vad straffet essentiellt 

syftade till.
18

 Dessutom bereddes de redan, tycktes utredningen förutsätta, 

brottsavvänjande behandling på sinnessjukanstalt enligt gällande regelverk.
19

 

      Redan här kan göras ett påpekande om det ovan anförda resonemangens ideologiska 

bakgrund. När man läser dåvarande strafflagens 5 kap. 5 § kan man som en nutida 

läsare tro att den är en regel som föreskriver att den brottsling som passar in på de 

kriterier som däri beskrivs inte skall straffas. Detta är emellertid en missuppfattning. Ser 

man den mot bakgrund av de ovan presenterade vedergällningsidéerna framträder i 

stället dess karaktär av regel om allmänna ansvarsförutsättningar för brott. Den som är 

på det sätt som beskrivs i regeln står utan skuld, och har därmed inte begått brott över 

huvud taget. För utredningen, däremot, var hela resonemanget obsolet: moralisk skuld 

var ovidkommande. Alla samhällsmedborgare var socialt ansvariga för alla sina 

gärningar, det var det sociala ansvaret som var relevant för om brott var begånget eller 

ej. Följaktligen talade utredning genomgående om otillräkneliga eller helabnorma 

brottslingar. Utredningens uppfattning om vad som var fundamenten för den samtida 

straffrätten korresponderar alltså inte med vad som var gällande lagstiftning vid tiden 

för utredningen.  

      Det var de halvabnorma brottslingarna som upptog utredningens intresse. Dessa var 

oftare farligare än de normala
20

 brottslingarna. För det första kunde de vara farligare 

genom att en del abnormiteter i sig gav ökad benägenhet för viss brottslighet, detta 

gällde t.ex. i stor utsträckning sedlighetsförbrytare och mordbrännare.
21

 För det andra 

kunde de vara farligare för att abnormiteten framkallade ”en viljeslapphet, som sätter 

brottslingen ur stånd till den handlingsenergi” som krävs för att leva laglydigt, eller 

minskade individens förståelse för det skadliga i dennes agerande och på så vis 

försvagade motiven till att inte begå brott.
22
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 SOU 1923:36, ss. 64f. 
19

 Ibid. s. 84. 
20

 D.v.s. de brottslingar som vid brottets begående var vid sina sinnens fulla bruk. 
21

 SOU 1923:36, ss. 67f. 
22

 Ibid. s. 68. 
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      Det är värt att notera att utredningens ideologiska resonemang så här långt företer 

många likheter med de idéer den italienske läkaren, sedermera professorn i rättsmedicin 

och offentlig hygien vid universitet i Turin, Cesare Lombroso, förde fram under slutet 

av 1800-talet. Lombroso var en de första, flitigaste och sannolikt mest inflytelserika 

belackarna av de straffrättsliga grundantagandena om en koppling mellan brottsligheten 

och den fria viljan och de därmed sammanbundna idéerna om moralisk skuld och 

vedergällning. Han var en utpräglad determinist och menade att straffrätten, i stället för 

att vila på filosofiska antaganden, borde ha en naturvetenskaplig grund. Mer specifikt 

menade han att vissa människor från födseln var predestinerade att bli brottslingar, detta 

var inneboende i deras konstitution. Men det fanns även människor som visserligen inte 

var helt förutbestämda att bli brottslingar men som till sin natur var kriminoloida, d.v.s. 

föddes med en hög brottslingpotential till skillnad från de som till sin sammansättning 

hade goda förutsättningar att bli laglydiga medborgare. Lombroso drog också mot 

bakgrund av sin biologiskt inriktade determinism slutsatsen att den adekvata insatsen 

mot den enskilde brottslingen var oskadliggörande.
23

 Det är också känt att Lombrosos 

idéer – nu benämnda kriminalantropologi – fick ganska stor utbredning under 1900-

talets första decennier bland de inom den svenska kriminologiska debatten mest 

inflytelserika rättspsykiatrikerna.
24

 

      Den brännande frågan var den individualpreventiva: vilka var de lämpliga 

åtgärderna för att få den halvabnorma brottslingen att sluta begå brott? Till skillnad från 

vad gällde den helabnorma, som alltså aldrig var mottaglig för straffets avskräckande 

effekt, måste rörande den halvabnorma en bedömning göras i varje enskilt fall. 

Emellertid hade man tre typfall att utgå ifrån i sina bedömningar. Det första fallet var då 

brottslingen vid gärningstillfället var förminskat tillräknelig, men det visat sig att 

abnormiteten var av tillfällig natur och brottslingen vid tidpunkten för rättegången åter 

var vid sina sinnens fulla bruk. En sådan brottsling skulle bli föremål för samma 

åtgärder som de normala brottslingarna, d.v.s. straff. Det andra fallet var att brottslingen 

vid brottets begående led av en abnormitet som ökade dennes samhällsfarlighet genom 

att influera till brottet och sedan vid tiden för rättegången konstaterades fortfarande lida 

av den farlighetsförhöjande abnormiteten. Här var det fråga om brottslingar som typiskt 

                                                           
23

 Christian Häthén, Straffrättsvetenskap och kriminalpolitik: De europeiska straffteorierna och deras 

betydelse för svensk strafflagstiftning 1906-1931. Tre studier. (Lund: Lund University Press, 1990) ss. 

66ff. 
24

 Roger Qvarsell, Utan vett och vilja: Om synen på brottslighet och sinnessjukdom (Stockholm: 

Carlssons Bokförlag, 1993)  ss. 143-150. 
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sett var om inte helt oemottagliga för straffets avskräckande verkan, så åtminstone i 

betydligt mindre grad mottagliga för den. I en del fall kunde straffet till och med visa 

sig ha motsatt verkan – brottslingen var farligare efter avtjänat straff än vad hen var 

innan. Då var det i stället påkallat med behandling för att få bukt med själva 

abnormiteten. Det tredje fallet var att brottslingen visserligen var förminskat tillräknelig 

vid gärningstillfället, men brottet inte begåtts under inverkan av den aktuella 

abnormiteten. Här fanns två individualpreventiva vägar att gå: antingen straff eller 

behandling. Straff kunde i förstone verka rimligast eftersom abnormiteten i detta fall 

inte hade ökat brottslingens samhällsfarlighet, denna brottsling kunde inte anses vara 

farligare än den normale brottslingen. Emellertid kunde, som ovan sagts, brottslingen 

tänkas vara oemottaglig för straffets verkningar p.g.a. sin abnormitet. Behandling var då 

en lämpligare reaktion från samhällets sida. Valet måste göras utifrån omständigheterna 

i det enskilda fallet.
25

 

      Mot denna bakgrund riktade utredningen udden mot strafflagens 5 kap. 6 § som ju, 

utifrån vedergällningsprincipen, föreskrev dels att den halvabnorma brottslingen skulle 

straffas och dels att straffet skulle vara lägre än för den normala brottslingen. Detta var, 

sett ur ”samhällsskyddets” synpunkt, ”alldeles förkastligt”.
26

 Lagstiftningsåtgärder 

måste till för att adekvata åtgärder mot de halvabnorma brottslingarna skulle kunna 

vidtas. Dock med den givna förutsättningen att utredningen inte hade mandat att föreslå 

upphävande eller ändring av 6 §. 

      Den ”skyddsåtgärd” som skulle tillgripas gentemot den förminskat tillräkneliga 

brottslingen skulle benämnas ”förvaring”.
27

 De sätt på vilket straff var olämpligt har 

framgått ovan. Dessutom tillkom ytterligare en olämplighetsaspekt i att straffet utgjorde 

ett för den förminskat tillräkneliga ”obehövligt lidande”.
28

 Förvaring skulle syfta till 

”brottslingens oskadliggörande” och skulle i princip pågå ”så länge han på grund av sin 

sinnesbeskaffenhet är att anse såsom »vådlig för annans säkerhet till person eller 

egendom»”.
29

 

      Nu skall redogöras för de konkreta förslagen. I sin helhet föreslog utredning 

följande förutsättningar för förvaring av någon som inte tidigare underkastats en sådan 

åtgärd, 2 § i förslaget: 
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 SOU 1923:36, ss. 68ff. 
26

 Ibid. s. 84. 
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 Ibid. s. 72. 
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 Ibid. s. 73. 
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 Ibid. s. 76. 
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För att beslut må fattas att enligt denna lag för första gången intaga någon i vårdanstalt, erfordras: 

      att han är av sinnesbeskaffenheten, varom i 5 kap. 6 § strafflagen förmäles, och på grund 

därav måste anses vara endast i ringa mån mottaglig för den med straffet avsedda verkan; 

      att det genom gärningen i förening med hans sinnesbeskaffenhet och föregående vandel 

ådagalägges, att han är vådlig för annans säkerhet till person och egendom; samt 

      antingen att han förskyllt frihetsstraff, som i och för sig eller sammanräknat med honom förut 

ådömt, icke avtjänat eller förfallet frihetsstraff uppgår till straffarbete i minst två år; eller […] 

ändå att detta fall ej föreligger, förut dömts till straffarbete och nu för därefter begånget brott 

prövas ånyo hava omedelbart förskyllt sådant straff.
30

 

Eftersom den halvabnorma brottslingen allt som oftast kunde konstateras vara 

samhällsfarlig bara genom att abnormiteten konstaterades, skulle inte krävas att hen 

tidigare hade gjort sig skyldig brott för att förvaring skulle bli aktuell. Emellertid kunde 

inte ett helt ringa brott läggas till grund för ett förvaringsbeslut; samhällsfarligheten 

måste vara av ”en viss intensitet”.
31

 Vid förstagångsförbrytelse skulle således räcka med 

att det straff som utmättes var två års straffarbete för att förvaring på obestämd tid 

skulle kunna träda i straffets ställe. Mot bakgrund av att det straff som utmättes för den 

halvabnorma brottslingen sattes ned i jämförelse med den normala brottslingens, ansågs 

nämnda gräns inte utgöra någon ”obillighet”.
32

 De två sistnämnda situationerna ansågs, 

i likhet med vad som var fallet i den första, vara tillräckliga indikatorer på brottslingens 

samhällsfarlighet för att förvaring på obestämd tid skulle vara aktuell.
33

 

      Apropå förvaringstidens längd föreslogs följande, 4-5 §§ i förslaget: 

Den, som jämlikt 2 § blivit intagen i vårdanstalten, skall i anstalten förvaras minst tre år. 

Ej må någon, ändå att han undgått förvaring i tre år, frigivas, så länge han på grund av sin 

sinnesbeskaffenhet är att anse såsom vådlig för annans säkerhet till person eller egendom.
34

 

 I de fall där det, efter förvaringens början, visade sig antingen att abnormiteten avtog 

eller att den inte längre kunde antas manifesteras i samhällsfarligt beteende, var det ur 

samhällsskyddssynpunkt inte påkallat att låta förvaringen fortgå. Men här gavs 

allmänpreventiva hänsyn mer tyngd än individualpreventiva, på så vis att minimitiden 

för anstaltsvistelsen sattes till tre år. Det var nämligen, åtminstone vad gällde 

                                                           
30

 Ibid. ss. 17f. 
31
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32
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33
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34

 Ibid. ss. 18f. 
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förstagångsförbrytare, fråga om ”ganska allvarliga brott”, varför ”vistelsen i 

vårdanstalten inte får bli alltför kortvarig”.
35

 

       Resonemanget kan te sig något märkligt utifrån utredningens principiella 

utgångspunkter. Som nämnts är enligt utredningen de förminskat tillräkneliga i regel 

inte mottagliga för avskräckande åtgärder på det individualpreventiva planet. I 

konsistensens namn borde då den förminskat tillräkneliga presumtiva brottslingen inte 

heller vara mottaglig för avskräckning (d.v.s. det finns ingen allmänpreventiv funktion 

att fylla gentemot denne). Inte heller gentemot den normala presumtiva brottslingen är 

det aktuellt att tala om allmänpreventiva hänsyn. Hen är per definition inte aktuell för 

förvaring, varför hen inte rimligtvis kan antas ta några hänsyn till förvaringslängd då 

brottsligt handlande övervägs. Uttalandena blir egentligen bara begripliga om man ser 

dem som utlopp för vedergällningsprincipen: brott av en viss svårhetsgrad kräver en 

åtgärd av en viss stränghet. Sådana hänsyn är dock något som utredningen troligen inte 

hade velat kännas vid.  

      Apropå kraven i den föreslagna 2 § på att den som skulle kunna bli aktuell för 

förvaring måste ha en sinnesbeskaffenhet som korresponderade med strafflagens 5 kap. 

6 § sades bara att det framgick av befintlig praxis att ”alla former utav avvikelse från 

det psykiskt normala, från en viss (icke närmare bestämbar) minimigrad upp till den 

punkt, där den fulla otillräkneligheten vidtager”, omfattades.
36

 

      Vad gäller kravet på vådlighet för annans säkerhet till person eller egendom 

hänvisas till SOU 1922:19. Jag väljer att följa förarbetenas struktur och presenterar 

därför nämnda krav under nästa avsnitt i denna framställning. 

      De föreslagna reglerna om konkurrens mellan förvaring och straff vid nyupptäckt 

respektive senare brottslighet faller i huvudsak utanför den här framställningen. Ett par 

saker är dock relevanta. Först skall erinras om utredningens överväganden om förvaring 

kontra straff i de tre principfallen som presenterades ovan, vilka har sina konkreta 

motsvarigheter i de föreslagna 7-10 §§.
37

 Sedan skall påpekas att i de fall den 

förvaringsdömda brottslingen förövade nytt brott någon gång efter tidpunkten för 

intagning i förvaringsanstalten, och förvaring trädde i straffets ställe, förhöjdes 

minimitiden för förvaringen (detta gäller både i de fallen när tidigare beslutad förvaring 

inte till fullo var verkställd och de fallen då tidigare förvaring var verkställd). Om det 
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alternativa straffet var fängelse skulle förvaringen pågå minst lika länge som straffet 

skulle ha pågått, räknat från gärningstillfället. Om det alternativa straffet var straffarbete 

skulle, enligt föreslagna 8-10 §§, förvaringen pågå minst fyra år räknat från 

gärningstillfället.
38

 Anledningen till att minimitiden i dessa fall förhöjdes var att 

brottslingen hade ådagalagt större samhällsfarlighet.
39

  

 

2.3 SOU 1922:19 

Även detta betänkande inleddes, som SOU 1923:36, med en diskussion av mer 

principiell karaktär. Den företer många likheter med diskussionen i SOU 1923:36, men 

skiljer sig även i en del väsentliga avseenden. Inledningsvis kommer att fokuseras på de 

principiella diskussionerna, och där framför allt på olikheter i jämförelse med den ovan 

presenterade utredningen. Därefter följer en presentation av de konkreta förslagen och 

deras kopplingar till de principiella ställningstagandena. 

      I denna utredning gjordes, till skillnad från vad som hävdades i SOU 1923:36, 

gällande att straffets förväntade individualpreventiva verkan inte var avskräckning. Här 

menades också att en individualpreventiv verkan kunde uppnås genom att brottslingen 

vandes ”vid ett regelbundet och arbetsamt levnadssätt” eller genom att ”förbättra hans 

sinnelag”.
40

 Men straffets syfte hade inte alltid sin motsvarighet i de verkliga 

förhållandena, menade utredningen. Så var fallet med de psykiskt abnorma 

brottslingarna (här åsyftas med mycket stor sannolikhet såväl otillräkneliga som 

förminskat tillräkneliga).
41

  

      Vad gäller de psykiskt abnorma poängterades vårdinslaget här i betydligt större 

utsträckning än i SOU 1923:36. Det sades, visserligen något motsägelsefullt, att 

”sjukvård bör i detta fall träda i förgrunden […] även om, framför allt, man måste hava 

rätt att göra brottslingen oskadlig, så länge hans farliga sinnesbeskaffenhet fortfar”.
42

 

Vidare, även om samhället var berättigat att ”omhändertaga” en psykiskt abnorm person 

”under väsentligt mindre restriktiva förutsättningar än eljest […] bör han i främsta 

rummet betraktas såsom en sjuk människa”.
43

 

                                                           
38

 Ibid. 
39

 Ibid. s. 97. 
40

 SOU 1922:19, s. 53. 
41

 Ibid. ss. 53ff. 
42

 Ibid. s. 55. 
43

 Ibid. s. 56. 



 

 
19 

 

      Efter detta lämnade utredningen de psykiskt abnorma brottslingarna. 

Strålkastarljuset riktades i stället mot de brottslingar som, trots att de var av normal 

sinnesbeskaffenhet, inte var mottagliga för straffets verkan – de oförbätterliga eller 

kroniska brottslingarna. Det fanns nämligen brottslingar som, utan att vara psykiskt 

abnorma, återföll i brott gång efter annan bara en kortare tid efter att de har blivit 

utsläppta från straffanstalten.
44

 Vad gäller denna typ av brottslingar kunde 

individualprevention bara utgöras av ”oskadliggörande”.
45

 Här framstår Cesare 

Lombrosos och hans lärjungars inflytande som tydligt. 

      Effektivast vore förstås inlåsning på livstid, menade utredningen. Men här fanns det 

andra hänsyn att ta än samhällets intresse av att skydda sig mot brott. Mot 

samhällsintresset stod ”individernas personliga intressen; och eftersom samhället, när 

allt kommer omkring, består av individer och är till för deras skull”, kunde inte hur 

ingripande åtgärder mot individen som helst rättfärdigas.
46

 Det brottsförebyggande 

frihetsberövandet måste stå i ”proportion” till individens ”farlighet”.
47

 I det här 

sammanhanget måste man göra skillnad mellan att någon återföll i bagatellartade brott 

gång på gång och att någon återföll (om än inte så ofta) i grövre brott. Det var endast i 

det andra fallet brottslingen uppvisade en sådan ”intensitet” i sin samhällsfarlighet att 

mycket långa inlåsningar var påkallade ur proportionalitetssynpunkt – i det förra fallet 

fick samhället förlita sig på den befintliga straffrätten.
48

 Vad gällde de grövsta brotten, 

som bestraffades med livstids fängelse, behövde inte heller vidtas några nya 

lagstiftningsåtgärder – här hölls de oförbätterliga brottslingarna borta från samhället 

ändå.
49

 

      Som synes presenteras här, i och med omtanken om individen och den därmed 

förbundna proportionalitetsprincipen, ideologiska linjer som inte kan hittas i SOU 

1923:36, förutom möjligtvis (som beskrivits ovan) i de mycket diffusa uttrycken 

obillighet och obehövligt lidande. Vid första anblick kan man inbilla sig att en 

proportionalitetsprincip med snarlikt innehåll som den som förfäktas av dagens svenska 

straffrättsteoretiker (och som är inneboende i det straffrättssystem som är gällande rätt) 

är vad som förespråkas i SOU 1922:19. Så är dock inte fallet. Dagens 
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proportionalitetsprincip är bakåtblickande mot den begångna brottslighetens svårhet i 

sig. Utredningens proportionalitetsprincip, däremot, är framåtblickande mot den fara för 

samhället brottslingen skulle utgöra om hen inte var frihetsberövad (om än med den 

redan begångna brottsligheten som tolkningsdatum för den framtida farligheten). 

      Det var alltså de kroniska brottslingarna, som varken begick bagatellartade brott 

eller brott som bestraffades med livstids fängelse, som det behövdes utökade 

möjligheter till oskadliggörande av. Här poängterade utredningen att den typ av 

långtidsfrihetsberövande som den föreslog som åtgärd inte skulle komma att innehålla 

några straffande element (jfr. straffarbete) förutom just frihetsberövandet. Lidandet, som 

i och för sig var nödvändigt i en viss utsträckning för att åtgärden skall fylla en 

allmänpreventiv funktion, var allstå mindre än det lidande som åsamkades av ett straff 

av samma längd. Därför kunde sådana frihetsberövanden användas utan att 

”individernas berättigade intresse” träddes allt för mycket förnär.
50

 Åtgärden skulle 

benämnas ”internering”.
51

 

      Som grundförutsättningar för intagande till internering föreslog utredningen 

följande: 

3 §. För att beslut må fattas att internera någon för första gången, erfordras: 

      att brottslingen, efter det han dömts till straffarbete, för upprepade återfall i brott genom 

minst tre lagakraftvunna domar ånyo förklaras förfallen till sådant straff;  

      att han undergått straffarbete i minst 10 år;                    

      att han därefter, medan han undergår straffarbete eller inom fem år från det han för 

avtjänande av straffarbete senast varit i straffanstalt intagen, ånyo begår brott, varför han prövas 

skyldig till straffarbete, ej understigande två år; samt 

     att nämnden finner omständigheterna giva vid handen att, att han icke skall låta sig rätta 

genom undergående av honom ådömda straff och att han är vådlig för annans säkerhet till person 

eller egendom.
52

 

      Innan den föreslagna 3 § kommenteras skall nämnas att en 1 § med följande lydelse 

föreslogs: 

I vissa fall, där någon prövats skyldig till straffarbet, må den dömde, på sätt i denna lag stadgas, 

kunna interneras i anstalt för farliga återfallsförbrytare, och skall därvid interneringen träda i 
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stället för nämnda straff jämte vad av brottslingen eljest ådömt frihetsstraff kan återstå 

oavtjänat.
53

 

Anledningen till detta var att en kumulation av straff och internering skulle innebära ett 

oproportioneligt stort lidande för individen.
54

 

      Apropå antalet straffarbetesdomar och den sammanlagda strafftiden sades följande. 

Vad som eftersöktes var ”symptom på oförbätterlighet”.
55

 För att sådana skulle anses 

konstaterade krävdes dels att flera återfall hade skett (antalet domar som krävdes för 

tillämpning), och dels att brotten visat en viss farlighetsintensitet och således lett till en 

viss sammanlagd strafftid. Men även andra omständigheter skulle vägas in, jfr. sista 

stycket; den föreslagna 3 §. Det handlade här om brottslingens levnadsförhållanden i 

allmänhet och vilka hen umgicks med i synnerhet. Behövligheten av preskriptionsregler 

motiverades också av att det var oförbätterligheten man ville fastställa.
56

 

      Angående den fjärde straffarbetesdomen, som interneringen alltså skulle träda i 

stället för, menade utredningen att det alternativa straffet måste uppgå till minst två års 

straffarbete. Detta borde vara fallet eftersom individen inte skulle kunna tillskansa sig 

sin frihet i tillräcklig grad annars, och även det sista brottet måste manifestera viss 

intensitet i samhällsfarligheten; proportionalitet efterfrågades än en gång. Exempel på 

brott som således inte kunde aktualisera ett förvaringsbeslut var ”ett något egenmäktigt 

förfarande, ett kortvarigt olovligt brukande av främmande egendom, […] en ringa 

misshandel, en ringa ärekränkning”.
57

 Det går att fråga sig om inte utredningen i denna 

fråga för sig med en åtminstone delvis bakåtblickande proportionalitetsprincip. 

Visserligen är det fortfarande den i den sist begångna brottsligheten manifesterade 

samhällsfarligheten som individens frihet skall vägas mot, men det är den senaste 

brottslighetens svårhet som blir av direkt betydelse för interneringens tillämplighet. 

      Kravet på vådlighet för annans säkerhet till person och egendom preciserades inte 

särkilt ingående av utredningen. Det skulle vara fråga om brott som utgjorde angrepp 

mot ”annans privata rättigheter”.
58

 De rent politiska brotten skulle undantas. Med detta 

skulle förstås att det krävdes omedelbara angrepp mot person eller egendom.
59

 

      Apropå interneringstidens längd föreslogs följande i förslagets 4 §: 
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Är någon för första gången internerad, må nämnden kunna frigiva honom, sedan interneringen 

fortgått i minst tio år eller, där särskilda skäl äro, i minst fem år, dock i intet fall förr än han i 

anstalten tillbragt två år utöver tiden för det mot interneringen utbytta straffarbete. Ej må han 

kvarhållas längre tid än tjugo år.
60

  

Utredningen räknade visserligen med att benådningsinstitutet skulle komma att 

användas för dem som internerats så länge att de hunnit komma till sin ålders höst och 

därmed blivit fysiskt inkapabla att begå brott, men menade ändå att en högsta tidsgräns 

borde sättas vid tjugo år. Någon närmare motivering än så gavs inte till maximigränsen. 

Att det över huvud taget skulle vara möjligt att frisläppas tidigare och att den reguljära 

minimigränsen skulle sättas vid tio år motiverades på följande vis. Trots att den här 

aktuella brottslingen benämndes som oförbätterlig fanns det möjligen ”någon utsikt att 

vänja honom vid ett regelbundet liv, dämpa hans lidelser o. s. v.”, men detta förväntades 

ta minst tio år.
61

 De särskilda skäl som kunde göra de två lägsta minimitiderna aktuella 

var att de brott, som hade föranlett den fjärde domens straff om två års straffarbete, var 

”objektivt temligen obetydliga”.
62

 Att det sista straffet utmättes till så högt som två års 

straffarbete kunde nämligen bero på kraftiga återfallshöjningar.
63

 

      Jag vill ge ett par synpunkter på den ovan anförda tidsgränsresonemangets 

ideologiska art. Utredningen tycks här göra något av en kovändning. Först hävdar den 

med emfas att det finns individer vars samhällsfarliga (och brottsliga) beteendemönster 

inte kan brytas, att intagningskriterierna för internering förväntas sammanfalla med 

konstaterandet av samhällsfarligheten, samt att det enda sätt som står till buds för att 

stoppa dessa oförbätterliga brottslingar är att i bokstavlig mening göra det fysiskt 

omöjligt för dem att begå brott. Sedan ges uttryck för idéer om att interneringen ändå 

skulle kunna ha en resocialiserande (eller snarare socialiserande) effekt. En 

resocialisering som tydligen inte, enligt utredningen, kan förväntas från ett 

frihetsberövande straff. Behandlingsideologin, som tidigare endast omfattat de psykiskt 

abnorma, dras nu in på arenan för psykiskt normala.  

      Om den som var eller hade varit föremål för internering återigen återföll i brott och 

straffet för den nya brottsligheten uppgick till minst ett års straffarbete, kunde, enligt 

den föreslagna 5 § internering på livstid beslutas. Detta motiverades med att 

brottslingen i detta fall med ännu större säkerhet kunde bedömas vara oförbätterlig. På 
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samma sätt som vid bedömning enligt föreslagen 3 § skulle här brottslingens 

levnadsförhållanden och umgänge vägas in i beslutet.
64

 

      Helt i linje med vad som tidigare sagts om utredningens principiella 

ställningstagande att psykiskt abnorma brottslingar i första hand borde betraktas som 

sjuka och därför särskiljas från psykiskt normala brottslingar, gavs förvaringslagen 

företräde i de fall där både förvaringslagen och interneringslagen är tillämpliga, vilket 

framgår av föreslagen 15 § till interneringslagen.
65

  

 

2.4 Prop. 1927:10 

2.4.1 Ändringar i förhållande till SOU 1923:36 

Prop. 1927:10 fick sin exakta motsvarighet i förvaringslagen. De lagtextcitat som 

återfinns nedan är tagna direkt från lagen, men förslagen hade en identisk lydelse. I sina 

mer övergripande ideologiska resonemang kring förslaget till förvaringslag var 

propositionen väsentligen likadan som SOU:n som den utgick ifrån. Propositionen 

skilde sig emellertid på vissa punkter, särskilt vad gällde de konkreta förslagen, som här 

är av intresse. Fortsättningen av detta avsnitt ägnas åt dessa skillnader. 

      I departementschefens principiella utläggningar var skillnaden mellan förvaringen 

och interneringen tydligare. I förvaringen fanns ”ett moment av sjukvård” som inte 

återfanns i interneringen.
66

 Att frihetsberöva genom förvaring kunde därför lättare 

rättfärdigas än att (under en lika lång tidsperiod) frihetsberöva genom internering.
67

 

      Grundförutsättningarna för intagning till förvaring återfanns här i 1-2 §§: 

Där någon som dömes till ansvar för brott, prövas vid brottets begående hava varit av och 

fortfarande vara av sinnesbeskaffenhet, varom i 5 kap. 6 § strafflagen sägs, äger domstolen under 

de förutsättningar, som i denna lag angivas, förordna, att den dömde skall, i stället för att undergå 

det ådömda straffet, intagas till förvaring i särskild vårdanstalt. 

Förordnande om någons intagande i vårdanstalt för första gången må ej meddelas med mindre 

han 

      dels på grund av sin sinnesbeskaffenhet måste antagas vara endast i ringaste mån mottaglig 

för den med straffet avsedda verkan: 
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      dels med hänsyn till brottets beskaffenhet samt på grund av i målet förebragt utredning 

angående hans sinnesbeskaffenhet och föregående vandel är att anse såsom vådlig för annans 

säkerhet till person eller egendom; samt 

      dels dömdes till straffarbete i minst två år eller ock till sådant straff på kortare tid eller 

fängelsestraff, där sålunda ådömt straff i fall, som avses i 4 kap. 9 eller 10 § strafflagen, 

sammanlägges med annat frihetsstraff och det sammanlagda straffet uppgår till straffarbete i 

minst två år; eller, sedan han till fullo undergått honom för tidigare brott ådömt straffarbete eller, 

där båda brotten äro sedlighetsbrott, till straffarbete eller fängelse. 

Det sakliga innehållet var alltså i stora delar likt det i SOU 1923:36 framlagda förslaget, 

men det fanns ett par väsentliga skillnader. Där utredningen angående återfallsförbrytare 

inte uppställde något strikt krav på att brottslingen till fullo skulle ha avtjänat tidigare 

utdömt straffarbete, för att förvaring skulle bli aktuell, krävde prop. 1927:10 och lagen 

helt verkställt straffarbete. Departementschefen menade att utredningen här hade lagt 

för stor vikt vid det tidigare utdömda straffet och förbisett själva återfallsaspekten.
68

 I ett 

annat avseende vidgades emellertid tillämpningsförutsättningarna. Det räckte med att 

den nya domen löd på fängelse i de fall ”där båda brotten äro sedlighetsbrott”. 

Motiveringen till denna ändring var helt enkelt att sedlighetsbrotten, d.v.s. brotten i 

dåvarande strafflagens 18 kap., var synnerligen viktiga att undvika.
69

 Förmodligen skall 

uttalandet läsas emot att sedlighetsbrott, särskilt de som riktade sig mot barn, 

regelmässigt var kopplade till psykisk abnormitet.
70

 

      I stället för utredningens föreslagna minimitid om tre år vid förstagångsförvaring (4 

§) föreskrevs här i 7 §: 

Ej må någon utskrivas från vårdanstalt, så länge han på grund av sin sinnesbeskaffenhet är att 

anse såsom vådlig för annans säkerhet till person eller egendom; ej heller förr än han undergått 

förvaring i minst två år eller, där han skolat undergå bestraffning under längre tid än två år, under 

tid minst motsvarande strafftiden. 

Denna ändring var till för att ge flexibilitet både åt samhällsskyddets håll och åt den 

personliga frihetens håll.
71

 Där utredningen ställde krav på att förvaringens minimitid 

skulle förlängas till fyra år i de fall brottslingen begått brott efter förvaringstidens början 

och dömts till straffarbete (8-10 §§), krävde förvaringslagen och propositionen samma 

minimitid som i övrigt (7 §). För tydlighets skull skall påpekas att, i de fall de fall 
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tidigare beslutad förvaring inte var helt verkställd, den nya minimitiden bestämdes 

utifrån det senast begångna brottet.
72

 Någon uttrycklig motivering gavs inte härtill, men 

man får anta att samma resonemang gjorde sig gällande som vid kritiken av den 

föreslagna reguljära minimitiden. 

 

2.4.2 Ändringar i förhållande till SOU 1922:19 

Även vad gäller interneringslagen var förslagen i prop. 1927:10 identiska med lagtexten 

– här återges lagtexten. Departementschefen verkade stå bakom de ideologiska 

övervägandena i utredningen och anslöt sig i huvudsak till de förslag på lagstiftning 

som utredningen lagt fram, däribland grundförutsättningarna för förstagångsinternering 

(2 §), minimitiderna (6 §) samt företrädet för förvaringslagen vid båda lagarnas 

tillämplighet (18 §). För klarhetens skull citeras här grundförutsättningarna 

(minimitiderna återges i sin helhet på nästa sida i den här framställningen): 

Förordnande om någons internering första gången må ej meddelas med mindre han 

      dels, efter att han dömts till straffarbete, för minst tre upprepade återfall i brott ånyo dömts till 

sådant straff genom domar, som äro lagakraftvunna; 

      dels undergått straffarbete i sammanlagt minst tio år; 

      dels därefter, medan han undergår straffarbete eller inom fem år från det han för undergående 

av straffarbete senast var intagen i straffanstalt, ånyo begår brott, för vilket han dömes till 

straffarbete i minst två år; samt 

      dels på grund av utredning angående hans sinnesbeskaffenhet och övriga i målet upplysta 

förhållanden måste antagas icke komma att låta sig rätta genom undergående av straff samt är att 

anse såsom vådlig för annans säkerhet till person eller egendom. 

      Innan en presentation av de sakliga ändringarna görs skall en, för senare avsnitt i 

framställningen, intressant notering göras. Departementschefen citerade 

Fångvårdsstyrelsens remissyttrande som gjorde gällande att de typer av brottslingar som 

man egentligen vill komma åt med den i utredningen föreslagna regleringen, d.v.s. 

våldsbrottslingar och sedlighetsbrottslingar, sällan skulle komma att kunna underkastas 

internering med kravet på fyra straffarbetesdomar om sammanlagt tio år. I stället var det 

i huvudsak brottslingar som gjorde sig skyldiga till ”tjuvnadsbrott” som återföll med 

sådan frekvens att de kunde interneras i enlighet med de föreslagna kriterierna.
73

 

Departementschefen instämde i resonemanget, men menade att man måste invänta det 
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praktiska utslaget av interneringsinstitutet innan förutsättningarna för internering kunde 

göras mer generösa.
74

 

      Ändringarna i förhållande till utredningen gällde möjligheterna till att kunna 

internera någon på livstid. Observeras bör att ändringarna inte fick någon uttrycklig 

motsvarighet i lagtexten (eller förslaget till lagtext), men att departementschefens 

uttalanden om tillämpningen av 7 § enligt gängse principer ändå får anses ha utgjort 

gällande rätt under den tiden interneringslagen var gällande. Om tio år eller mer hade 

förflutit sedan brottslingen som på nytt begått brott och dömts till minst ett års 

straffarbete släpptes från internering, skulle inte, som föreslogs i SOU 1922:19, 

internering på livstid kunna bli aktuell. Vidare skulle det inte bara krävas att 

alternativstraffet var av en viss dignitet utan även att vådlighetsrekvisitet fortsatt var 

uppfyllt. Uppställdes inte dessa krav blev samhällets möjlighet att ta till 

interneringsåtgärden alltför stor.
75

 

      Vidare utvidgades de tidsmässiga möjligheterna till kvarhållande i 

interneringsanstalt, 6 §: 

Den, som första gången internerats, må kunna utskrivas på prov, sedan interneringen pågått i 

minst tio år eller, där särskilda skäl äro, i minst fem år, dock ej i något fall förr än han varit 

internerad i två år utöver den tid, varunder han skolat undergå bestraffning. Då den tid, varunder 

han varit intagen i anstalten, uppgår till tjugu år, skall han frigivas, så framt det ej synes 

uppenbart, att han fortfarande är vådlig för annans säkerhet till person eller egendom. 

 

3 Säkerhetsanstaltslagen 

3.1 Inledning 

Säkerhetsanstaltslagen fick som bekant en numrering som utvisar att den är stiftad 1937, 

men den trädde i kraft först 1 januari 1946. Detta berodde på att mellan de två första 

förarbeten som lagen utvecklades genom – SOU 1937:3 och prop. 1937:310 – och de 

sista – prop. 1945:207 – en revidering skedde av strafflagens tillräknelighetsregler. De 

första två förarbetena utgick från den gamla lydelsen av strafflagens 5 kap. 5-6 §§, 

medan de sista utgick från den nya lydelsen av strafflagens 5 kap. 5-6 §§ (sistnämnda 

förarbeten var för övrigt det i vilket revidering av tillräknelighetsreglerna skedde). Vad 
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denna långa tidsutdräkt med revideringen av strafflagen i sin tur berodde på kan inte 

med säkerhet sägas. Att den i viss mån blev försenad på grund av att de flesta politiska 

ansträngningarna fokuserade på andra världskriget är kanske inte en särskilt våghalsig 

gissning. 

      I detta kapitel presenteras förarbetena i helt kronologisk ordning. Det ideologiska 

stoff som kommer till uttryck i dem är till stora delar likt det ideologiska stoff som 

kommer till uttryck i förarbetena till förvaringslagen och interneringslagen, men det 

finns ett par väsentliga skillnader. De skillnader som finns kommer förstås att belysas. 

Fokus läggs dock i den fortsatta framställningen på de konkreta lärdomar förarbetena 

ansåg att man kunde dra utifrån tillämpningen av 1927 års lagar och vilka korrigeringar 

av lagstiftningen som borde göras utifrån dessa lärdomar. 

 

3.2 SOU 1937:3   

3.2.1 Förvaringslagens och interneringslagens tillämpning  

Utredningen föreslog att det även i fortsättningen skulle vara två lagar (om än med 

omrubricering av förvaringslagen till ”lag om förvaring av vissa abnorma förbrytare”).
76

 

Förarbetenas struktur inbjuder i och för sig till att presentera båda lagstiftningsförslagen 

i samma avsnitt, men det textomfång som krävs för att presentera respektive förarbeten i 

sin helhet skulle leda till ett för otympligt avsnitt. Därför sker en uppdelning i två 

avsnitt. Först nedan följer emellertid redogörelser för förvaringslagens och 

interneringslagens tillämpningar och utredningens mer allmänna kommentarer till dessa. 

      Mellan 1 januari 1928 och 31 december 1935, som var tiden mellan det att 

förvaringslagen trädde i kraft och här berörd utredning initierades, hade beslut om 

förvaring fattats i 153 fall, varav 5 gällande kvinnor. Under motsvarande tidsperiod 

hade internering beslutats i 51 fall, 1 på livstid, samtliga gällande män. Bland dem som 

blivit föremål för förvaring hade 3 frigivits, 4 benådats på grund av sinnessjukdom samt 

46 utskrivits på prov (d.v.s. de stod fortfarande under tillsyn, återhämtade och 

återintagna inräknade). Bland dem som blivit föremål för internering hade 4 utskrivits 

(stod under tillsyn) och 1 benådats på grund av sinnessjukdom. Det var framför allt i fall 

där huvudbrottet hade varit tjuvnadsbrott som de båda åtgärderna hade tillgripits. Så 

hade varit fallet i 83 respektive 44 av fallen. Sedlighetsbrotten, inklusive våldtäkt och 
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våldtäktsförsök, utgjorde bara i 23 respektive 0 fall huvudbrott. De grova våldsbrotten 

utgjorde bara huvudbrott i 3 fall av förvaringsbeslut, i inget fall av interneringsbeslut.
77

 

      Utredningen var inte nöjd utifrån vad som särskilt sagts vara målen med 

förvaringslagen och interneringslagen – stävja grövre brottslighet, främst i form av 

sedlighetsbrott och våldsbrott. Reguljärförutsättningen för förstagångsförvaring vad 

gällde alternativstraffet, d.v.s. två års straffarbete, hade visat sig vara för snävt tilltagen 

med tanke på den straffnedsättning som gavs de förminskat tillräkneliga. 

Fångvårdsstyrelsen hade fått rätt i sina farhågor i SOU 1922:19 om att 

återfallsfrekvensen bland sedlighets- och våldsbrottslingar var för låg för att internering 

skulle kunna bli aktuell för dem med den reglering som låg till bedömande och 

sedermera blev lag.
78

 Inte desto mindre hade både förvaringslagen och interneringslagen 

”tvivelsutan varit nyttiga” för samhället.
79

 Sammantaget menade utredningen att 

lagarnas tillämpningsområde borde utökas.
80

 

 

3.2.2 Ändringar i förvaringslagen 

Förutom den i förra avsnittet beskrivna problematiken fanns det annat att anmärka på 

vad gällde förvaringslagen, menade utredningen. En inskränkning i förvaringsinstitutets 

tillämpningsförutsättningar var vad som gällde för återfallsförbrytare. För dem gällde 

som bekant att de tidigare måste till fullo ha avtjänat straffarbete en gång och på nytt 

blivit dömda till sådant straff (bortsett från sedlighetsförbrytare) för att förvaring skull 

kunna bli aktuell. Med denna reglering uteslöts en stor mängd brottslingar som genom 

sina återfall gav kraftiga indikationer på att de skulle vara lämpliga att ta in på 

förvaring. Detta gällde både dem som vid tidigare begången brottslighet hade varit unga 

och därmed dömts till (misslyckade) uppfostrande ungdomspåföljder och de under 

(verkningslös) övervakning stående villkorligt dömda (strafflagen i sin dåvarande 

lydelse erbjöd möjligheter till ge anstånd med frihetsstraff under en prövoperiod).
81
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      En annan inskränkning var att de brottslingar som, efter påbörjad 

straffverkställighet, upptäckts vara halvabnorma och vådliga på det sätt som föreskrevs i 

förvaringslagen inte med den gällande lagstiftningen kunde underkastas förvaring.
82

  

      Vidare poängterade utredningen att det ”enligt den psykiatriska vetenskapens 

nuvarande ståndpunkt” fanns sexuella abnormiteter som ledde till stor benägenhet att 

begå sedlighetsbrott men som inte var att hänföra till vare sig strafflagens 5 kap. 5 § 

eller 6 §.
83

 I dessa fall var det förstås angeläget att förvaring skulle kunna komma till 

stånd. Bereddes denna möjlighet skulle man också kunna tillfråga nämnda kategori av 

brottslingar om de skulle kunna tänka sig att ”till möjliggörande av utskrivning, 

frivilligt underkasta sig kastrering och därigenom minska behovet av tvångsåtgärder i 

sådant syfte”.
84

  

      Mot ovan angivna bakgrund föreslogs följande grundförutsättningar för förvaring: 

1 §. Där någon vid brotts begående hava varit och fortfarande vara av sinnesbeskaffenhet varom  

i 5 kap. 6 § strafflagen sägs, må domstolen enligt vad här nedan stadgas i stället för straff ådöma 

förvaring å skyddsanstalt. 

      Lika med sinnesbeskaffenhet varom i 5 kap. 6 § strafflagen sägs skall i denna lag anses 

sexuell abnormitet som icke kan hänföras under nämnda lagrum eller 5 § samma kapitel. 

2 §. För ådömande av förvaring förutsättes: 

1. att den brottslige på grund av sin sinnesbeskaffenhet måste antagas vara oemottaglig för 

straff;  

2. att han med hänsyn till den ådagalagda brottsligheten samt på grund av i målet förebragt 

utredning angående hans sinnesbeskaffenhet och föregående vandel är att anse såsom 

vådlig för annans säkerhet till person eller egendom; samt 

3. att å brottet eller, där fler brott förövats, å något av dem enligt lag kan följa straffarbete 

eller, i fråga om sedlighetsbrott, straffarbete eller fängelse.
85

 

       Som synes hade särregleringen mellan förstagångsförbrytar-fallen och 

återfallsförbrytar-fallen här slopats. På motsvarande sätt gjordes ingen skillnad mellan 

förutsättningar för förvaring en första gång och (efter att brottslingen varit frigiven från 

förvaring) förvaring ytterligare gånger i föreliggande lagförslag, förvaringslagens 9 § 

skulle upphävas får man förstå det som att utredningen menar.
86

 Viktigt att observera är 

också att det var vad som med nutida terminologi skulle kallas för den aktuella 
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brottstypens abstrakta straffvärde som bestämde om brottet var grovt nog för att kunna 

föranleda förvaring. Denna ändring gjordes för att domstolen i enlighet med förslaget 

direkt skulle ådöma förvaring, inte som enligt gällande rätt meddela beslut om förvaring 

baserat på det ådömda straffet.
87

 

      Utredningen gjorde en utförlig utläggning om vilka sexuella abnormiteter som 

skulle omfattas av regleringen. Att återge hela denna utläggning skulle bli för 

utrymmeskrävande, men några huvudpunkter skall återges. Det rörde det sig om ”en 

kroppslig och själslig beskaffenhet som framträder i yttringar i sexualdriften, vilka i ett 

eller annat avseende avvika från de hos friska och normala människor 

förekommande”.
88

 Det var alltså frågan om fenomen som inte lät sig korrigeras med 

straff utan möjligtvis genom långvarig behandling. Följande typer av sexualdrifter 

omfattades: de som var ”inriktade på ett abnormt objekt (homosexualitet, otukt med 

djur, otukt med omogna sexualobjekt)” (med det sistnämnda skall förstås ”pädophili”), 

och de könsdrifter där ”sexualobjekten utgörs av individer vilka äro ascendenter, 

descendenter eller syskon till subjektet”.
89

 Även de som ägnade sig åt sadism, 

masochism och fetischism, samt de som i och för sig hade en könsdrift som inriktade 

sig på ”normala sexualobjekt” men som var av abnorm styrka, omfattades.
90

 I de fall där 

vuxna homosexuella frivilligt hade sex med varandra, vilket vid den här tidpunkten var 

kriminaliserat i strafflagens 18 kap. 10 §, var det allmänna vådlighetsrekvisitet dock inte 

uppfyllt, påpekade utredningen.
91

 

      De tidigare bristerna med att den som tidigare dömts villkorligt men fortfarande 

hade prövotid kvar inte kunde bli föremål för förvaring, avhjälptes i en föreslagen 3 §: 

Har någon, som genom villkorlig dom fått anstånd straffarbete eller med fängelse ådömt för 

sedlighetsbrott, efter domens meddelande men före prövotidens slut gjort sig skyldig till nytt 

brott som icke är av beskaffenhet som i 2 § 3. sägs, eller till upphörande på grund varav anståndet 

må förklaras förverkat; prövas han vara av sinnesbeskaffenhet varom i 5 kap. 6 § strafflagen 

sägs, och kan det antagas att han vid begående av det brott för vilket han erhållit villkorlig dom 

varit av enahanda sinnesbeskaffenhet, må domstolen, under de förutsättningar som i 2 § 1. och 2.  
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Angivas, i stället för att förklara anståndet förverkat och, där han begått nytt brott, jämväl i stället 

för att ådöma straff härför, döma till förvaring å skyddsanstalt. 
92

  

      I en föreslagen 20 § gavs möjlighet att i de fall då en brottsling höll på att verkställa 

straffarbete, vid sedlighetsbrott fängelse samt gällande unga som gjort sig skyldiga till 

”brott av grov beskaffenhet”, ungdomsfängelse eller tvångsuppfostran, överflytta 

brottslingen till förvaring.
93

 Att det krävdes brott av grov beskaffenhet i de sistnämnda 

fallen motiverades med att ungdomsfängelse kunde utdömas även för brott som bara 

hade fängelse i straffskalan och tvångsuppfostran kunde dömas ut även för brott där 

alternativstraffet var böter. Konsekvens i behandlingen av vuxna förbrytare och unga 

förbrytare tillförsäkrades alltså med detta krav.
94

 För att detta skulle kunna bli aktuellt 

fordrades vidare att det allmänna sinnesbeskaffenhetskravet skulle vara uppfyllt samt att 

brottslingen måste ”antagas […] efter frigivningen skall bliva vådlig för annans säkerhet 

till person eller egendom”.
95

 För tydlighets skull skall sägas att man inte var tvungen att 

avvakta frigivning från den aktuella påföljden innan överflyttning till förvaringsanstalt 

kunde ske. Det var tidpunkten för konstaterandet av sinnesbeskaffenheten som var den 

intressanta. I dessa överflyttningsfall var det påkallat med en annan minsta tid, vilket 

framgick av den föreslagna 20 §: ett år eller, då överflyttning skett från straffarbete eller 

fängelse med en kvarvarande strafftid om minst ett år, minst den kvarvarande 

strafftiden.
96

  

      En kraftig revidering av de allmänna minimitiderna för förvaring föreslogs också, 6 

§: 

När förvaring ådömes, skall domstolen med hänsyn till brottets beskaffenhet och graden av 

brottslingens vådlighet bestämma viss minsta tid, lägst ett, högst tolv år, före vars utgång han 

icke må utskrivas. 

      Vid beräkning av minsta tid för förvaring skola tillämpas de grunder som gälla för beräkning 

av strafftid.
97

 

Det andra stycket hade sin motsvarighet i förvaringslagens 7 §, men det första stycket 

kräver en kommentar. Att absolut minimum föreslogs sänkas till ett år hade att göra 

med att grundförutsättningarna vad gällde det brotts svårhet som skulle kunna ligga till 
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grund för förvaringsdom föreslogs sänkas. Utredningen poängterade dock att resultatet i 

praktiken kunde komma att bli utan skillnad mot det dåvarande rättsläget, eftersom det 

ändå var brottslingens vådlighet som var den slutligt avgörande faktorn för när 

brottslingen skulle komma att släppas.
98

 

 

3.2.3 Ändringar i interneringslagen 

Innan revideringsförslagen till interneringslagen presenteras, vill jag nämna ett 

resonemang som utredningen förde rörande skillnaderna mellan de brottslingar som 

blev föremål för förvaring och de brottslingar som blev föremål för internering, och 

därmed bevekelsegrunderna för att även fortsatt hålla isär åtgärderna. Utredarna vände 

sig mot den i SOU 1922:19 antagna strikta skillnaden mellan de psykiskt abnorma som 

dömts till förvaring och de psykiskt normala som dömts till internering. 

Huvudinvändningarna mot denna strikta åtskillnad var två. För det första byggde 

åtskillnaden på en alltför inskränkt definition av begreppet ”psykiskt normalitet”, där 

endast de typer av sinnesbeskaffenhet som beskrevs i strafflagens 5 kap. 5-6 §§ ansågs 

vara psykiskt abnorma.  Enligt utredningen borde begreppet i stället ”innefatta någon 

förmåga att anpassa sig efter inom samhället gällande handlingsregler”.
99

 Eftersom 

interneringsklientelet per definition inte besatt någon dylik anpassningsförmåga, var de, 

i likhet med förvaringsklientelet, att betrakta som abnorma.
100

 För det andra hade det 

visat sig att även om man utgick från strafflagens tillräknelighetsregler som gräns för 

psykisk abnormitet (och därmed skiljelinje mellan förvaring och internering) 

överlappade förvarings- och interneringsklientelet varandra, menade utredningen. Två 

tidigare internerade hade blivit benådade på grund av sinnessjukdom, två hade tagits in 

på förvaring efter att de begått brott då de rymt från interneringsanstalt, ytterligare två 

hade vårdats på sinnessjukavdelning inom fångvården. Dessutom hade konstaterats att 

24 brottslingar, som inte hade varit föremål för internering, men som uppfyllde 

återfallsförutsättningarna för sådant beslut, var av den sinnesbeskaffenheten att de 

bedömts som antingen otillräkneliga eller förminskat tillräkneliga enligt strafflagen.
101

 

Även om vårdbehovet och vårdens inverkan fick antas vara större bland dem som 

hittills hade varit föremål för förvaring än de som varit föremål för internering, fanns 
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det empiriska belägg för att ”många” av de förvarade var av en sinnesbeskaffenhet som 

varken ”kräver eller påverkas av egentlig vård”.
102

  

      Det förda resonemanget talade för att förvaringslagens och interneringslagens 

tillämpningsområde i mångt och mycket sammanföll, och att en revidering till ett 

brottsförebyggande frihetsberövande, med snarlika förutsättningar som förvaring, borde 

genomföras. Emellertid fanns det en kategori av brottslingar som sällan skulle kunna 

förvaras enligt gällande regler – ”yrkesförbrytare, främst s.k. gangsters”.
103

 Trots att 

deras sinnesbeskaffenhet sällan var att betrakta som ”förminskad tillräknelighet” var de 

”dubbelt farliga på grund av den hänsynslösa stridsställningen mot samhället” som de 

hyser.
104

 Sänkte man dessutom kraven på antalet återfall för interneringens 

tillämplighet, vilket föreslogs, skulle man kunna komma åt en del återfallsförbrytare 

som inte sammanföll med förvaringsklientelet.
105

 

      Sammantaget menade utredningen att båda de brottsförebyggande 

frihetsberövandena borde bibehållas. För de fall där interneringsklientelet visat sig vara 

i behov av vård eller förvaringsklientelet visat sig vara utan vårdbehov kunde på 

verkställighetsstadiet detta åtgärdas så att den internerade bereddes vård tillsammans 

med de förvarade och vice versa. Helt i linje härmed föreslogs att regeln i 

interneringslagens 18 § om förvaringslagens företräde vid båda lagarnas tillämplighet 

skulle slopas.
106

 

      Nu skall beröras utredningens förslag på reviderade förutsättningar för intagande till 

internering, föreslagen 2 §. 

För ådömande av internering förutsättes: 

1. att den brottslige, efter det han dömts till straffarbete eller förvaring, för återfall i brott 

ånyo dömts till sådan påföljd genom dom som är lagakraftvunnen; 

2. att han undergått straffarbete eller förvaring i sammanlagt minst fyra år; 

3. att han därefter, antingen medan han undergår straffarbete eller inom fem år från det han 

senast lösgavs från sådant straff eller ock, beträffande den som varit förvarad eller 

internerad, inom tio år från det han utskrevs, ånyo begår brott samt å brottet eller, där 

flera brott förövats, å något av dem enligt lag kan följa straffarbete; samt 
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4. att han på grund av utredning angående hans sinnesinriktning och övriga i målet 

upplysta förhållanden måste antagas icke komma låta rätta sig genom straff samt är att 

anse såsom vådlig för annans säkerhet till person eller egendom.
107

 

Det var påkallat att sänka kraven på tidigare brottslighet vad gällde såväl antalet återfall 

som den tid brottslingen varit underkastad straff, utifrån de ovan återgivna 

resonemangen om den gällande lagstiftningens tillkortakommanden. Det var alltså 

främst frågan om att försöka förverkliga de mål om att oskadliggöra de brottslingar som 

ägnar sig åt sedlighetsbrott och grövre våldsbrott som uppställts redan inför införandet 

av interneringslagen. Också en annan aspekt vägdes in: i en föreslagen revidering av 

strafflagen propagerades för att straffskalorna skulle sänkas; dylika förhållanden måste 

den nya interneringslagen anpassas till. Ändringen att även tidigare dom eller beslut om 

förvaring skulle gälla som ett relevant återfall var följdriktigt utifrån att förvaringens 

företräde framför internering föreslogs slopas.
108

 

      Eftersom den gällande interneringslagens 7 § om livstidinternering (för den som 

tidigare internerats och efter frigivningen på nytt begått brott) föreslogs upphävas, 

menade utredningen att det var påkallat att öka tidsfristen för nytt interneringsrelevant 

återfall efter tidigare verkställd internering (eller förvaring), från fem år till tio år.
109

 Av 

som det verkar samma anledning ville utredningen uppställa ett, med undantag för de 

som ”befinnes lida av varaktig sinnessjukdom” och därför skulle skrivas in på 

sinnessjukhus efter minsta tidens utgång, kategoriskt förbud mot att släppa någon från 

internering så länge ”han är att anse som vådlig för annans säkerhet till person eller 

egendom”, föreslagen 7 §.
110

  

      Slutligen föreslogs också revideringar av minimitider för internering, 5 §: 

När internering ådömes, skall domstolen med hänsyn till brottets beskaffenhet och graden av den 

brottsliges vådlighet bestämma viss minsta tid, lägst fem, högst femton år, före vars utgång han 

icke må utskrivas.
111

 

 Att fem år sattes som reguljär minimigräns motiverades med att utredningen menade att 

domstolarnas tillämpning av interneringsinstitutet varit för återhållsam, på grund av att 
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de inte gärna ville frihetsberöva någon längre än tio år annat än i ”alldeles hopplösa 

fall”.
112

 

      Sammantaget kan om utredningens ideologiska innehåll följande sägas. Utredningen 

diskuterade över huvud taget inte sina förslag utifrån förslagens ingripandegrad i 

individens frihet. Samtidigt lades i dessa förarbeten mera fokus på möjligheterna att 

behandla brottslingarna än i förarbetena till förvarings- respektive interneringslagen. 

Det rena oskadliggörandet har så att säga fått masa på sig till förmån för en 

individualprevention som har i varje fall något större förhoppningar på möjligheterna att 

förbättra individen med hjälp av behandling. 

 

3.3 Prop. 1937:310 

I prop. 1937:310 föreslogs en sammanslagning till en lag – ”lag om förvaring och 

internering i säkerhetsanstalt”.
113

 Förslagen och den ideologiska bakgrunden är snarlika 

de i SOU 1937:3. Av den anledningen har jag inte ansett det motiverat att i detta avsnitt 

återge propositionens förslag i dess helhet. 

      Förutsättningarna för ådömande av förvaring såväl som internering, som återfanns i 

förslagna 1 § respektive 4 §, var i sak huvudsakligen desamma i dessa förarbeten som i 

utredningen, men det fanns ett par avvikelser från utredningens förslag, vad gällde både 

sak och form, som bör kommenteras.
114

 Departementschefen godtog de i SOU 1937:3 

dragna slutsatserna om att förvarings- och interneringsinstituten borde ges ett större 

tillämpningsområde och vad som krävdes för önskad vidgning, varför förslagen i 

princip välkomnades.
115

 De nämnda modifieringarna presenteras nedan. 

      Utredningens tillägg om att sexuell abnormitet borde jämställas med 

sinnesbeskaffenheten i strafflagens 5 kap. 6 § (om den inte kvalificeras under 5 §) skulle 

strykas, d.v.s. 1 § 2 st. Departementschefen lutade sig i motiveringen till detta mot 

medicinalstyrelsens remissutlåtande. I utlåtandet gjordes gällande att sexuell abnormitet 

som i sig själv eller tillsammans med ”psykiska rubbningar” gav upphov till en sådan 

straffoemottaglighet och vådlighet som beskrevs i den gällande förvaringslagen redan 

omfattades av gällande ordalydelse, varför en tilläggsformulering inte behövde göras.
116
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Dessutom, menade departementschefen, fanns det risk för att tilläggsformuleringen 

”skulle bliva föremål för växlande tolkning och komma att tillämpas i fall för vilka den 

inte vore avsedd”.
117

 Det verkar som att departementschefen ville åstadkomma samma 

rättsläge som utredningen, men skilde sig från dem i sin syn på vad förvaringslagens 

ordalydelse omfattar. (Eventuell kommentar om oklarhet i motiveringen) 

      Vad gäller grundförutsättningarna för internering talades det som tidigare framgått i 

utredningens förslag till 2 § 4 p. om den brottsliges ”sinnesriktning”. I 

departementschefens förslag, 4 § 1 st. 4 p., hade emellertid uttryckssättet från 

interneringslagen, ”sinnesbeskaffenhet”, bibehållits.
118

 Denna ändring kommenterades 

inte över huvud taget av departementschefen, varför det får antas att någon skillnad i 

sak inte var avsedd. I övrigt var departementschefens förslag exakt detsamma som 

utredningens. 

      Vidare skulle regeln från interneringslagens 15 § om att internering inte fick 

tillgripas då sådan sinnesbeskaffenhet som krävdes för förvaring förelåg, föreslagen 4 § 

2 st, behållas.
119

 Departementschefen menade att avsikten i SOU 1937:3 inte hade varit 

förskjuta tillämpningsgränsen mellan instituten genom att upphäva interneringslagens 

15 §.  Vad utredningen var ute efter var att i de fall där de brottslingar som 

kvalificerades för förvaringsdom ”till sitt allmänna skaplynne hörde samman med det 

klientel för vilket interneringsinstitutet vore avsett”, öppna en möjlighet för att döma till 

internering i stället, menade departementschefen.
120

 Departementschefen riktade inga 

invändningar mot att överflytta förvaringsdömda till anstalt eller anstaltsavdelning för 

internerade om det ansågs lämpligt, men sådan möjligheter var verkställighetsfrågor; det 

fanns därför ingen anledning att frångå gällande rättsläge på domsnivå.
121

 Förvarade och 

internerade skulle principiellt hållas åtskilda, men som undantag kunde överflyttning 

från förvaringsanstalt/avdelning till interneringsanstalt/avdelning eller vice versa ske, 

för att tillgodose behandlingsbehov (eller avsaknad av behandlingsbehov).
122

 I 

sammanhanget kan nämnas, att trots att ett upphävande av konkurrensregeln alltså 

avvisades, invändes inte emot att tidigare undergången förvaring skulle vara relevant för 

möjligheterna att utdöma internering. Det kunde nämligen visa sig att 
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sinnesbeskaffenheten hade ändrats sedan förvaringsdomen/domarna avtjänats, menade 

departementschefen.
123

 

      Förslagen om ådömande av förvaring vid förverkat anstånd med straff genom 

tidigare villkorlig dom och överflyttning från straffrättslig påföljd till förvaring behölls i 

sak, föreslagna 2 § och 3 §. Emellertid utbyttes lokutionen ”brott av grov beskaffenhet” 

mot ”brott som avses i 1 § 3” angående vilken allvarlighet på brottet som skulle krävas 

för att ungdomsfängelse och tvångsuppfostran skull kunna utbytas mot förvaring.
124

 

Ändringen var till för att ge rättstillämpare klarare ledning.
125

 Ändringen godtogs i prop. 

1945:207 och blev vid ikraftträdandet av säkerhetsanstaltslagen gällande rätt. 

      Minimitiderna skulle införas i en gemensam 7 §, som också sedermera antogs och 

blev gällande rätt (här återges lagtexten): 

När, i annat fall än i 3 § sägs, till förvaring eller internering dömes, skall domstolen med hänsyn 

till brottets beskaffenhet och omständigheterna i övrigt bestämma viss minsta tid, före vars 

utgång den dömde icke må utskrivas. Minsta tid må bestämmas för förvaring till lägst ett och 

högst tolv år samt för internering till lägst fem och högst femton år. 

      För förvaring enligt 3 § vare minsta tid ett år. Där förvaringen trätt i stället för straffarbete 

eller fängelse och mer än ett år kvarstår av strafftiden, må dock utskrivning icke äga rum för 

nämnda tids utgång. 

Tiderna var alltså desamma som i utredningens förslag (även vad gällde 

överflyttningsfallen från brottspåföljd till förvaring, 7 § 2 st.), men utredningens förslag 

om att förutom brottets beskaffenhet också brottslingens vådlighet skulle vara en 

bestämmande faktor för minsta tid skulle bytas ut mot ”omständigheterna i övrigt”.
126

 

När den dömde kunde utskrivas utan att vara vådlig för annans säkerhet till person eller 

egendom var nämligen inte något som kunde avgöras på förhand. De övriga 

omständigheterna var de som bestämdes av ”att frihetsförlusten icke kan understiga 

visst mått utan att skada allmänpreventionen eller stöta rättskänslan”.
127

  

      Utredningens utskrivningsförutsättningar, 8 § förvaringslagen och 7 § 

interneringslagen, sammanfördes här i en föreslagen 9 § med motsvarande innehåll: 
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Ej må någon utskrivas så länge han är att anse som vådlig för annans säkerhet till person eller 

egendom. Sedan minsta tiden gått till ända, må dock den som befinnes lida av varaktig 

sinnessjukdom oavsett sin vådlighet slutligt utskrivas för att intagas å sinnessjukhus.
128

 

 

3.4 Prop. 1945:207 

Säkerhetsanstaltslagens lydelse, som var helt identisk med förslagen i prop. 1945:207, 

motsvarar i alla för uppsatsen väsentliga delar förslagen i prop. 1937:310, sånär som på 

två punkter. För det första var den sinnesbeskaffenhet som den brottslige skulle vara av 

för att bli aktuell för ådömande av förvaring en annan i förvaringslagen, 1 §: 

Prövas någon vid brotts begående hava varit och fortfarande vara av sinnesbeskaffenhet som 

avviker från det normala, ehuru han icke är strafflös enligt 5 kap. 5 § strafflagen, må domstolen i 

stället för straff ådöma förvaring i säkerhetsanstalt, därest 

1. den brottslige på grund av sinnesbeskaffenhet måste antagas vara oemottaglig eller föga 

mottaglig för straff; och 

2. han med hänsyn till den ådagalagda brottsligheten samt på grund av i målet förebragt 

utredning angående hans sinnesbeskaffenhet och föregående vandel är att anse såsom 

vådlig för annans säkerhet till person eller egendom; samt 

3. å brottet eller, där flera brott  förövats, å något av dem enligt lag kan följa straffarbete 

eller, i fråga om sedlighetsbrott, straffarbete eller fängelse. 

Prop. 1937:310 krävde ”sinnesbeskaffenhet varom i 5 kap. 6 § strafflagen sägs”.
129

 Som 

synes var lydelsen här en annan. Förändringarna grundade sig i att nya 

tillräknelighetsbestämmelser konstruerats.
130

 För förståelse av den fortsatta 

framställningen i allmänhet, och nästföljande resonemang i synnerhet, återges 

tillräknelighetsbestämmelserna, som trädde i kraft samtidigt som säkerhetsanstaltslagen 

1 januari 1946, här i sin helhet: 

5 §. Ej må någon fällas till ansvar för gärning, som han begår under inflytande av sinnessjukdom, 

sinnesslöhet eller annan själslig abnormitet av så djupgående natur, att den måste anses jämställd 

med sinnessjukdom. 

      Har någon utan eget vållande tillfälligt råkat i sådant tillstånd, att han är från sina sinnens 

bruk, må straff ej heller ådömas för gärning, som han i det tillståndet begår. 
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6 §. Begår någon brottslig gärning under inflytande av annan själslig abnormitet än i 5 § avses, 

må straffet, när särskilda skäl därtill föranleda, nedsättas under det lägsta straff, som för 

gärningen är stadgat. 

      Samma lag vare i fråga om brottslig gärning, som begås av någon, vilkens själsverksamhet 

utan eget vållande tillfälligt rubbats, ehuru han ej är strafflös. 

Det finns inte utrymme för att i den här framställningen mer ingående kommentera 

skillnaderna mot de tidigare bestämmelserna, men huvudlinjerna i departementschefens 

resonemang kring deras relation till säkerhetsanstaltslagens skall återges.  

       Inledningsvis kan påpekas att departementschefen anslöt sig till de i prop. 1937:310 

dragna slutsatserna att sexuell abnormitet inte särskilt borde omnämnas. Det sades inte 

uttryckligen, men av användandet av uttrycken ”själslig abnormitet” och ”själslivet” i 

resonemanget får det antas att departementschefen menade att den nya 5 kap. 5 § 

strafflagen gav stöd åt att en sexuell abnormitet, även i de fall den inte var patologisk 

men kunde jämföras med en sinnessjukdom, borde kunna ligga till grund ådömande av 

förvaring (förutsatt att övriga förutsättningar förelåg).
131

 Det var alltså fortsatt så att de 

som kvalificerade sig för straffrihet inte skulle komma i fråga för förvaring. Emellertid 

menades att det var olämpligt att hänvisa till 5 kap. 6 § strafflagen i 

förvaringsförutsättningarna, eftersom nämnda § var tänkt för fall då utifrån ”den 

brottsliges psykiska tillstånd och övriga omständigheter ett mildare bedömande än eljest 

är påkallat”.
132

 Det tilltänkta förvaringsklientelet var däremot sådant att längre 

frihetsberövanden än de straff som stod till buds var påkallade.
133

 Inte heller borde ordet 

”abnormitet” förekomma i lagtexten eftersom ett stämplande av ”psykopater och 

lindrigt intellektuellt undermåliga” som abnorma riskerade att motverka den behandling 

som skulle beredas, vilken syftade till att ”väcka deras ansvarskänsla och sätta dem i 

stånd att finna sig till rätta i samhällslivet”.
134

 Mot denna bakgrund beslutades att 

”sinnesbeskaffenhet som avviker från det normala” var den formulering som skulle 

gälla. Ingen förändring i sak var avsedd mellan 1 § och 2-3 §§ trots att endast det andra 

ledet i rekvisitet nämndes i de två senare §§.
135

 Ingen uttrycklig föreskrift om att det 

krävdes ett kausalsamband mellan den aktuella sinnesbeskaffenheten och brottsligheten 

behövde införas; förekomsten av ett sådant samband betraktades som redan integrerat i 
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vådlighetsbedömningen.
136

 Resonemanget om att kausalsamband förutsatts kan 

jämföras med vad som har sagts ovan om de tre typfallen av förminskat tillräkneliga 

brottslingar i SOU 1923:36. 

      Även den tidigare föreslagna lydelsen av 9 § ändrades: 

Ej må någon utskrivas så länge han är att anse såsom vådlig för annans säkerhet till person eller 

egendom. Har minsta för förvaring bestämts till ett år, skall den förvarade dock utskrivas på prov 

senast när fyra år har förflutit sedan förvaringens början, så framt ej särskilda däremot äro. Sedan 

minsta tiden gått till ända, må dock den som befinnes vara i varaktigt behov av vård å 

sinnessjukhus oavsett sin vådlighet slutligt utskrivas för att intagas å sådant sjukhus. 

Det tillades att om minimitiden för förvaring hade satts till ett år, skulle efter att fyra år 

av förvaringen hade förflutit brottslingen skrivas ut på prov om inte ”särskilda skäl 

däremot äro”. Här är det på sin plats att förklara att samtliga tidigare förslag och lagar, 

vad gäller förvaring såväl som internering, hade erbjudit möjligheter till utskrivning på 

prov efter att minimitiden hade löpt ut – det har alltså varit fråga om fakultativa 

regleringar. Anledningen till att jag inte har valt att presentera dessa regleringar är att de 

inte svarar mot uppsatsens syften och frågeställningar.  I det här fallet däremot, där en 

provutskrivning är obligatorisk, svarar regleringen mot min andra frågeställning. 

      Departementschefen menade att det skett en förskjutning av vådlighetsbegreppet 

genom praxis från vad som avsågs i förarbetena till förvaringslagen – främst grövre 

våldsbrottslingar och sedlighetsbrottslingar – till egendomsbrottslingar. Under perioden 

1940 till 1943 hade i 93 respektive 25 av sammanlagt 152 fall dömts till förvaring för 

tjuvnad respektive bedrägeri. Förskjutningen av vådlighetsbegreppet behövde i sig inte 

invändas emot, men där den manifesterade ”vådligheten icke är särskilt utpräglad” var 

det ”mindre tilltalande” att på obestämd tid frihetsberöva någon som annars 

frihetsberövats kortvarigt.
137

 När den ådagalagda vådligheten var så liten att den endast 

gav upphov den lägsta möjliga minimitiden, d.v.s. ett år, var det alltså rimligt att 

anstaltsvistelsen skulle avslutas efter fyra år. Med särskilda skäl menades ”då den 

brottsliges allmänna samhällsvådlighet är betydligt allvarligare än den kommit till 

uttryck i det brott för vilket han dömts”.
138

 I sammanhanget poängterades också att 
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ytterligare uttunning av vådlighetskravet inte var önskvärd med ”hänsyn till 

rättssäkerheten”.
139

 

      För tydlighetens skull skall lagtextens grundförutsättningarna för internering (som 

var desamma som föreslagits i prop. 1937:310) återges i sin helhet, 4 §: 

Begår någon för brott dömd ånyo brott, må domstolen för det återfall i stället för straff ådöma 

internering i säkerhetsanstalt, därest den brottslige 

1. efter det han dömts till straffarbete eller förvaring, för återfall i brott ånyo dömts till 

sådan påföljd genom dom som är lagakraftvunnen; 

2. undergått straffarbete eller förvaring i sammanlagt minst fyra år; 

3. därefter, antingen medan han undergår straffarbete eller inom fem år från det han senast 

lösgavs från sådant straff eller ock, beträffande den som varit förvarad eller internerad, 

inom tio år från det han utskrevs, ånyo begår brott samt å brottet eller, där flera brott 

förövats, å något av dem enligt lag kan följa straffarbete; samt 

4. att han på grund av utredning angående hans sinnesinriktning och övriga i målet upplysta 

förhållanden måste antagas icke komma låta rätta sig genom straff samt är att anse såsom 

vådlig för annans säkerhet till person eller egendom. 

 

4 Ursprungliga BrB 

4.1 Inledning 

I SOU 1956:55 föreslog den s.k. strafflagsberedningen införandet av en skyddslag – en 

lagstiftningskorpus som skulle innehålla samtliga regler om val av brottspåföljd. Av 

intresse för den här framställningen är det föreslagna 6 kap. om skyddsinternering. I 

prop. 1962:10 hade åsikten svängt till att de enskilda brottsstadgandena, påföljder m.m. 

skall samlas i en och samma lagstiftning – en brottsbalk. Här är det föreslagna 30 kap. 

om internering, som sedermera också blev gällande rätt, det som är av intresse. 

 

4.2 SOU 1956:55 – tidigare lagstiftnings tillämpning 

Enligt utredningen hade gränserna för vilka brottslingar som var att hänföra till 

förvaringsklientelet förskjutits på två sätt i jämförelse med vad som gällde under 

förvaringslagen: genom införandet av de reformerade tillräknelighetsbestämmelserna 
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och genom säkerhetsanstaltslagen. Den nya lydelsen av 5 kap. 5 § strafflagen hade lett 

till att en del individer som tidigare straffriförklarats nu dömdes till förvaring. Den 

sinnesbeskaffenhet som krävdes för att bli dömd till förvaring i och med 

säkerhetsanstaltslagen var att brottslingen avvek från det normala, vilket hade lett till att 

interneringsåtgärden knappast tillämpades (de subjektiva rekvisiten, oemottaglighet 

eller ringa mottaglighet för straff samt vådlighet var desamma för förvaring som för 

internering). Sedan 1 januari 1948 hade ingen brottsling dömts till internering (bortsett 

från de som skrivits ut på prov och återintagits).
140

 

     I en tidigare promemoria, skriven 1953 av strafflagsberedningen, föreslogs 

följdriktigt att en reformering till ett brottsförebyggande frihetsberövande borde ske – 

förvaringsklientelet och interneringsklientelet gick inte att särskilja, eventuella 

individuella åtskillnader grundade på behandlingshänsyn fick göras på 

verkställighetsstadiet.
141

 Strafflagsberedningen gick fortsatt på denna linje i SOU 

1956:55 och föreslog ett nytt institut som skulle benämnas ”skyddsinternering”
142

. Det 

finns här anledning att återge ett yttrande från rättspsykiatriska föreningen som tycks ha 

stärkt beredningen i sin övertygelse.  

Redan åtskilliga årtionden före […] den första lagstiftningen […] hade från psykiatriskt håll 

framhållits, att den alldeles övervägande delen av vanebrottslingarna var psykiskt abnorma i ena 

eller andra hänseendet och att deras abnormdrag måste anses stå i nära samband med den 

bristande sociala anpassningsförmågan. [---] I samma mån de rättspsykiatriska 

undersökningsmetoderna har förbättrats […] och därmed de abnorma recidivisternas beteende i 

samhället blivit klarlagt på ett mer fullständigt sätt, har de dömande myndigheterna  också funnit, 

att de brottslingar som kunnat ifrågasättas till internering i regel företett psykisk abnormitet i 

påtaglig form eller i varje fall fyllt det ur psykiatrisk synpunkt förtunnade kravet därpå, som 

innefattats i uttrycket sinnesbeskaffenhet som avviker från det normala.
143

 

Vidare anfördes att i en psykiatrisk undersökning av förvarings- och 

interneringsklientelet, sammanlagt 433 individer 1 april 1953, konstaterats att ”en 

avsevärd del” av dessa var ”att jämställa med sinnessjuka” och att det övriga klientelet 

var ”starkt abnormt” – det psykiatriska behandlingsbehovet var ”utomordentligt 
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stort”.
144

 Även på verkställighetsstadiet hade utvecklingen varit sådan att de förvarade 

och de internerade placerades tillsammans.
145

 

 

4.3 SOU 1956:55 – förslagen 

Mot den ovan angivna bakgrunden gav utredningen följande lagförslag och 

detaljmotiveringar till dessa. Den här föreslagna skyddslag 6 kap. 1 § löd: 

Har någon begått brott och kan å brottet eller, när flera brott förövats, å något av dem följa 

fängelse i två år eller därutöver, må rätten döma honom till skyddsinternering, om med hänsyn 

till hans brottslighet samt hans sinnesbeskaffenhet, vandel och levnadsomständigheter i övrigt ett 

sådant långvarigt omhändertagande utan på förhand bestämd tid som skyddsinternering utgör 

finnes påkallat att förebygga fortsatt allvarlig brottslighet från hans sida.
146   

Någon principiell skillnad i fråga om vilka individer som skyddsinternering var tänkt att 

tillämpas på i förhållande till den gällande lagstiftningen och dess förarbeten eftersöktes 

inte. Det var huvudsakligen brottslingens ”farlighet” som skulle vara bestämmande för 

om det brottsförebyggande frihetsberövandet skulle komma på fråga (inte möjligheterna 

till resocialisering från farligheten, får det förstås som), menade utredningen.
147

 Detta 

hindrade emellertid inte att skyddsinternering skulle göras till ”en så effektiv 

behandlingsform som hittills kända behandlingsmetoder och tillgängliga resurser 

tillåter”, vilket det också föreslogs ett särskilt stadgande om, 4 §.
148

 

      Att lydelsen sinnesbeskaffenhet som avviker från det normala skulle tas bort skall, 

verkar det som när man läser utredningen, ses mot de tidigare presenterade psykiatriska 

rönen och önskan att låta brottslingens farlighet vara det ytterst avgörande. I tillägg till 

dessa menade utredningen att många individer i någon mening avvek från det normala, 

därför var gränsdragningen mellan de normala och de ickenormala mycket vansklig att 

göra. I det här sammanhanget pekade utredningen också på att det fanns externa faktorer 

som kunde påverka huruvida individens inre avvikelser manifesterades i skadligt 

samhällsbeteende: ”Samhällsstrukturen och uppväxtmiljön har stor betydelse för om en 

personlighetsanomali skall yttra sig i asocialitet.”
149

 Här kan ses en intressant ideologisk 

svängning i förhållande till vad tidigare förarbeten antingen sagt explicit eller tycks ha 
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antagit om brottlighetens yttersta grunder. Bortsett från vad som refererats av SOU 

1922:19 om att levnadsomständigheterna i stort skulle vara en faktor att ta med i 

farlighetsberäkningen vid fråga om internering, har man hela tiden utgått ifrån att 

brottsbenägenhet skulle bero på något i brottslingens inre – det 

psykologiska/psykiatriska perspektivet har givits tolkningsföreträde, om man så vill. 

Vad som hävdas i citatet ovan är däremot vad man kunde kalla ett kvasisociologiskt 

perspektiv: det är, sett från individen, yttre faktorer som leder till inre förändringar, som 

i sin tur ökar brottsbenägenheten.  

      Även om perspektivförskjutningen här inte skall överdrivas, kan en jämförelse göras 

mellan Cesare Lombrosos mer eller mindre renodlade biologisk-psykiatriska 

förklaringar till människors brottslighet och hans lärjunge Enrico Ferris idéer. Ferris 

uppfattningar, som utgjorde fundamenten för vad som har benämnts den positiva 

kriminologiska skolan, erbjöd vid sidan av de förklaringar som Lombroso givit ett 

sociologiskt perspektiv; ”befolkningens storlek och omflyttning, sedvanor och religion, 

familjens sammansättning, det politiska och ekonomiska livet, jordbruks- och 

industriproduktionen, den sociala välfärden och strafflagarnas utformning spelade också 

roll”.
150

 Skolan anses (med modifikationer över tid) ha varit den dominerande inom 

europeisk kriminologi under första halvan av 1900-talet.
151

 

      Vådlighetsrekvisitet skulle enligt utredningen utmönstras ur lagstiftningen. Detta 

med tanke på hur rekvisitets betydelse hade kommit att utvidgas på det sätt som tidigare 

beskrivits; huvudsakligen förmögenhetsbrottslingar hade kommit att bli föremål för de 

brottsförebyggande frihetsberövandena. I stället skulle det nu vara fråga om att 

förebygga fortsatt allvarlig brottslighet. Med allvarlig skulle förstås såväl ”enstaka 

brott av betydande svårhetsgrad” som ”upprepade brott av icke fullt så grovt slag”, 

återfallsrisken skulle vara ”betydande”.
152

 Ytterligare en viktig förändring var att det 

inte längre bara var annans säkerhet till person eller egendom som ansågs vara ett 

skyddsintresse, även de brottslingar som förväntades begå brott mot till exempel rikets 

säkerhet skulle vara aktuella för skyddsinternering.
153

 Tillämpningsförutsättningen 

straffoemottaglighet för förvaring skulle inte finnas med i den gemensamma regeln, dels 

för att utredningen menade att den hittills lett till att domstolarna varit för restriktiva i 

sitt utdömande av förvaring (först efter flera återfall hade man dömt till förvaring), dels 
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för att skyddsinternering hur som helst var tänkt att användas endast i de fall då inte 

”mindre ingripande åtgärder kan med lika stor sannolikhet förväntas förhindra 

återfall”.
154

  

      Rörande den aktuella brottslighetens svårhetsgrad var utredningen ganska fåordig. 

Regeln att två års fängelse måste kunna följa på brottet/något av brotten ansågs helt 

sonika vara en rimlig avgränsning. Det bör påpekas att det i SOU 1953:17 föreslagits en 

sammanslagning av straffarbete och fängelse till en påföljd – fängelse.
155

 Ingen 

specialregel för sedlighetsbrott förväntades behövas eftersom det då liggande 

brottsbalksförslaget föreskrev att straffskalorna för samtliga sedlighetsbrott skulle ha ett 

maximum på minst två års fängelse.
156

 En nyhet i förhållande till 

interneringsförutsättningarna var att kraven på tidigare begången brottslighet och 

undergånget straff togs bort. Utmönstrandet av dessa rekvisit var onekligen en 

inskränkning i rättssäkerheten, men intresset av att upprätthålla en sådan fick stå tillbaka 

för intresset av att bekämpa de brottslingar som redan genom förstagångsförbrytelser 

visat sin samhällsfarlighet, menade utredningen. I sammanhanget poängterades att 

förekomsten av tidigare brottslighet ändå skulle komma att tillmätas betydelse genom 

den föreslagna lagtexten, jfr. vandel.
157

 Innan tiderna för skyddsinternering och 

utskrivningsförutsättningarna från denna presenteras skall sägas att i den föreslagna 2 § 

1 st. fanns en regel som ungefärligen motsvarade säkerhetsanstaltslagens 3 §. Mer än så 

skall emellertid inte sägas, eftersom regeln sedermera i den ursprungliga BrB helt 

slopades. 

      I den föreslagna 3 § föreskrevs följande: 

När […] till skyddsinternering dömes, skall rätten med hänsyn till brottets beskaffenhet och 

omständigheterna i övrigt bestämma en viss minsta tid för omhändertagandet i anstalt, ej över 

tolv år. Tiden skall bestämmas till ett eller flera år eller till visst antal år jämte sex månader.
158

 

Utredningen valde alltså att i sak följa den minimitid som gällde för förvaring. Detta 

med motiveringen att samma tillämpningsområde för skyddsinternering som för 

förvaring var önskvärt. Visserligen framhölls från annat håll att en kraftig majoritet av 

förvarings- och interneringsklientelet, 72 % av de 344 som vara på prov utskrivna 1 

april 1953, skrivits ut inom sex månader från minsta tidens utgång samt att denna korta 
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anstaltstid ledde till sämre behandlingsresultat än en lång anstaltstid skulle göra. 

Utredningen, som hävdade att det inte fanns belägg för det sistnämnda påståendet, 

menade att även om så skulle vara fallet, skulle denna brist kompenseras genom nyheter 

i behandlingshänseende som förslogs införas.
159

 Vad angick högsta minimitiden 

konstaterade utredningen att den vid förvaring tillämpliga tiden, tolv år, skulle behållas. 

Anledningen till att det framgent endast skulle vara möjligt att differentiera 

minimitiderna med sex månader (tidigare hade domstolarna kunnat, efter eget 

gottfinnande, bestämma precis vilken tid som helst mellan ett och tolv år), var att 

diskussioner om ”rättvisan” i de utdömda minimitiderna på så sätt förebyggdes.
160

 

      Enligt en föreslagen 9 § skulle följande förutsättningar gälla för avslutande av 

anstaltsvistelsen: 

Om vårdens fortsättande utom anstalt förordnar interneringsnämnden. Sådant förordnande  skall 

meddelas, när anstaltsvistelse finnes vara icke längre påkallad för att avhålla den dömde från 

fortsatt brottslighet. Om särskilda skäl äro därtill, må nämnden förordna om vård utom anstalt, 

ändå att minst tiden icke gått till ända. 

Denna regel motsvarade i princip de tidigare utskrivningsförutsättningarna, med den 

skillnaden att den inte relaterade till det gamla farlighetsrekvisitet vådlighet. En 

kommentar fordras till att vård utanför anstalt skulle möjliggöras även innan det att 

minsta tiden hade förflutit ”om särskilda skäl äro därtill”.
161

 För att göra det kommande 

resonemanget begripligt skall här nämnas att utredningens förslag innehåller ett antal 

föreskrifter om vård utom anstalt under bevakning, som i sig ligger utanför den här 

framställningens syften och frågeställningar. Den vård som bereddes brottslingen i 

anstalt såväl som i frihet skulle ses som en gemensam åtgärd för att få bukt med dennes 

brottsbenägenhet, menade utredningen. Ibland kunde det ur behandlingssynpunkt vara 

negativt att hålla brottslingen frihetsberövad hela den utdömda minimitiden. Det kunde 

vara fråga om fall då brottslingen hade behandlats på medicinsk väg (lyckad sådan 

behandling får man anta att utredningen menade), då brottslingen på annat sätt verkade 

ha rehabiliterats nog för att lämna anstalten, eller då adekvat behandling bara kunde 

erbjudas utom anstalten. Det var fall som dessa som motsvarade särskilda skäl.
162

 I 9 § 

2 st. föreslogs – återigen mot bakgrunden att inom- respektive utomanstaltlig vård 
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skulle ses som en enhet – att efter att den utdömda minsta tiden hade löpt ut, en 

prövning av frigång skulle ske var sjätte månad.
163

 Med motsvarande motivering 

föreskrevs i en föreslagen 10 § att ”den som är i varaktigt behov av vård å 

sinnessjukhus” skulle kunna skrivas ut från interneringen, för att i stället placeras på 

sinnessjukhus,
164

 även före minsta tidens utgång. 

      Slutligen skall framhållas att ingen möjlighet, som i säkerhetsanstaltslagens 2 §, att 

underkasta den som förverkat sitt anstånd med påföljden skyddsinternering (där 

förvaring) föreslogs i SOU 1956:55. Någon motivering gavs inte härtill. Man får dra 

den slutsatsen att en sådan möjlighet hade spelat ut sin roll eftersom utredningen 

föreslog att modifierat villkorlig-dom-institut som inte skulle lämpa sig för en sådan 

transformering. 

 

4.4 Prop. 1962:10 – allmänna synpunkter 

Med allmänna synpunkter menas här allmänna synpunkter på införandet av brottsbalken 

och dess roll i brottsbekämpandets tjänst, inte på förslaget om skyddsinternering. 

Tanken bakom att säga något om de allmänna synpunkterna i den förstnämnda 

meningen är de kastar ljus över de konkreta synpunkterna på förslaget om 

skyddsinternering.   

      Departementschefen menade att det fortfarande fanns stora kunskapsluckor att fylla 

vad gällde brottslighetens orsaker och bekämpande. Allmänpreventiva hänsyn måste 

tas, varför samhällets ingripande mot en individ som begått brott måste vara av en viss 

stränghet, även i de fall där påföljdens stränghet inte var påkallad från 

individualpreventiv synpunkt. Ofta var dock konflikten mellan en för individen adekvat 

behandling och en, för att fylla kravet på avskräckning, tillräckligt sträng åtgärd, 

skenbar. Båda hänsynen kunde kombineras. Detta gällde särskilt de frihetsberövande 

påföljderna, t.ex. förvaring. Den avvägning som skulle göras mellan de båda intressena 

kom till uttryck i den föreslagna (och sedermera antagna) 1 kap. 7 § brottsbalken, som 

löd: 
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Vid val av påföljd skall rätten, med iakttagande av vad som kräves för att upprätthålla allmän 

laglydnad, fästa särskilt avseende vid vad som finnes ägnat att främja den dömdes anpassning i 

samhället.
165

 

Men den situationen kunde också föreligga, att den ur individualpreventiv synpunkt 

mest lämpliga åtgärden var alltför sträng i förhållande till brottets svårhetsgrad – ”en 

viss proportionalitet måste föreligga mellan brottet och samhällsreaktionen”.
166

 Det står 

här helt klart att det rörde sig om en bakåtblickande proportionalitet. Däremot är det 

oklart huruvida det var en proportionalitetsprincip med betydelse uteslutande på det 

allmänpreventiva planet – allmänhetens syn på vilka brott som är de grövsta får inte 

rubbas genom att mycket ingripande påföljder utdöms för bagatellartade brott – , eller 

om den också skulle göra sig gällande i förhållande till individens frihetsanspråk – 

bagatellartade brott får inte rendera i påföljder som innebär för individen mycket 

ingripande frihetsinskränkningar. Förarbetena i övrigt tyder på att det första alternativet 

är den korrekta uttolkningen. 

      Viktigt att ha i åtanke när man studerar departementschefens principiella 

kommentarer till de i SOU 1956:55 framlagda förslagen om skyddsinternering är vidare 

följande. Genom prop. 1962:10 avskaffades de tillräknelighetsregler, också benämnda 

straffrihetsreglering, som tidigare återfunnits i 5 kap. 5 § strafflagen, samtidigt som 

motsvarande sinnestillståndsomständigheter, med vissa modifikationer, tilläts vara 

avgörande för val av påföljd. Ett uttalande av departementschefen beskriver på ett 

tydligt och kärnfullt sätt tankegångarna bakom denna rockad: 

Problemet är enligt min mening främst av praktisk natur; det väsentliga är att det brottsklientel 

varom här är fråga får den behandling, som med hänsyn till omständigheterna är bäst lämpad 

såsom reaktion på den brottsliga handlingen.
167

 

Som vi tidigare sett gav SOU 1923:36 uttryck för liknade idéer. Det är emellertid först 

här de fullt ut får lagstiftningsmässigt genomslag. 

 

4.5 Prop. 1962:10 – förslagen  

Ursprungliga brottsbalkens regler om internering är de som återges nedan. De hade sina 

exakta motsvarigheter i propositionens förslag. Det aktuella brottsförebyggande 
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frihetsberövandet fick benämningen internering och fördes in i ett 30 kap. 

brottsbalken.
168

 

      Förutsättningarna för internering gavs, som i utredningens förslag, i 1 § och var 

också i sak desamma som i utredningen: 

Internering må ådömas, om å brottet eller, när flera brott förövats, å något av dem kan följa 

fängelse i två år eller därutöver samt med hänsyn till den tilltalades brottslighet, 

sinnesbeskaffenhet, vandel och levnadsomständigheter i övrigt ett långvarigt frihetsberövande 

med utan på förhand bestämd tid finnes vara påkallat för att förebygga fortsatt allvarlig 

brottslighet från hans sida. 

 Departementschefens motivering var i väsentliga delar likadan som utredningens.
169

  

      Också minimitiderna var desamma i 30 kap. 3 § ursprungliga BrB som i 

utredningens 3 §: 

När internering ådömes, skall rätten med hänsyn till brottets beskaffenhet och omständigheterna i 

övrigt bestämma viss minsta tid för omhändertagande i anstalt, lägst ett och högst tolv år. 

I lagen var möjligheterna till differentiering större än i utredningen; minimitiderna 

behövde inte sättas ett exakt jämnt antal sex månader. Departementschefen menade att 

utredningen hade velat att så skulle vara fallet för att få bukt med en utskrivningspraxis 

som låg väldigt nära minsta tiden, men instämde inte i att regeln skulle kunna ha en 

sådan inverkan på utskrivningspraxisen, varför den kunde slopas.
170

 

      5 § motsvarade utredningens 9 §, med en viktig avvikelse. Här gavs inga 

möjligheter till utskrivning där särskilda skäl äro därtill. Interneringspåföljden skulle 

med en sådan lydelse riskera att urholkas vad gällde såväl dess ”allvarliga karaktär” 

som dess funktion som infriare av ”säkerhetssynpunkterna”.
171

 Lagtextens lydelse blev 

alltså följande: ”Behandling skall, efter utgången av minsta tiden, fortsätta utom anstalt, 

när vård i anstalt finnes icke längre vara påkallad för att avhålla den dömde från fortsatt 

brottslighet.” Av motsvarande skäl gavs inte heller några möjligheter till dispens för 

överlämnande till vård på sinnessjukhus före minsta tidens utgång, 7 §, jfr. 10 § i 

utredningens förslag.
172

 Departementschefen tycks här ha gett uttryck för att internering 

skulle fylla både en allmänpreventiv funktion och en individualpreventiv funktion.  
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5 Upphävandelagen  

5.1 Inledning      

I prop. 1980/81:76 skedde en ideologisk scenförändring i förhållande till tidigare 

lagstiftning och förarbeten. Behandlingsidéerna hade, ansågs det, i praktiken visat sig 

inte bära den frukt de utlovade i teorin. Vidare betonades här att proportionalitet mellan 

begånget brotts svårhet och den reaktion som skall följa på brottet var eftersträvansvärd 

– ett slags rättvisehänsyn om man så vill. Sammantaget menade lagstiftaren att det 

brottsförebyggande frihetsberövandet internering, på ett ideologisk plan såväl som på ett 

praktiskt plan, inte längre var gångbart och därför skulle upphävas. 

      I presentationen av förarbetena nedan kommer först ett avsnitt där en del statistik 

kopplad till tillämpningen av interneringsinstitutet, i belysning av liknande uppgifter för 

tillämpningen av fängelse, att presenteras. Sedan följer ett avsnitt där förarbetenas 

referat av Brottsförebyggande rådets rapport Nytt straffsystem, 1977:7, återges. 

Anledningen till detta är att rapporten i efterhand har betraktats som en av de mest 

betydelsefulla skrifterna för en ideologisk nyorientering inom straffrätten, bort från 

behandlingsideologin, mot en straffrätt baserad på rättviseföreställningar och därmed 

sammanhängande proportionalitetsidéer. Slutligen följer ett avsnitt, som skall läsas mot 

bakgrund av de två första, med departementschefens motivering till upphävandet av 

interneringsinstitutet. 

 

5.2 Prop. 1980/81:76 

5.2.1 Tillämpningsstatistik       

Vad gäller minsta tid för nyintagna åren 1965 – 1977 var lägsta tiden satt till 1 år för 77 

individer som nyintogs år 1965. Motsvarande siffra var år 1977 11 individer. Siffrorna i 

åren däremellan var skiftande, men de sista 5 åren utdömdes 1 år som minsta tid till 

genomsnittligen 15,4 individer per år. Motsvarande siffror för dem som dömdes till 

minsta tiden 2 år var, 47 individer, 12 individer, respektive 12,2 individer. Motsvarande 

siffror för dem som dömdes till en minsta tid på över två år var 31 individer, 7 individer, 
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respektive 7 individer.
173

 Antalet internerade i anstalt sjönk mellan åren 1968 och 1977 

konstant, så när som på ett år, från 748 individer till 255 individer.
174

 

      Återfallskoefficienten för ”grövre brottslighet” inom tre år från första 

interneringsdom höll sig mellan åren 1966 och 1971 stadigt runt 80 % (det bör påpekas 

att varje ny lagföring av en person inkluderas i siffran).
175

 Under perioden 1972 till 

1977 var av samtliga huvudbrott för förstagångsinternerade 19 % rena våldsbrott. 

Emellertid framgår att sammanlagt 35 % av huvudbrotten hade inslag av våld eller hot; 

en del av de förmögenhetsbrott (som genomgående under perioden utgjorde minst 50 % 

av huvudbrotten, i ett par fall över 75 %) var nämligen rån eller grovt rån. Sexualbrotten 

utgjorde genomgående under samma period mindre än 10 % av huvudbrotten.
176

 Vidare 

kan framhållas att ett flertal undersökningar av interneringsklientelet påvisade att det 

huvudsakliga antalet av dem hade haft ”bristande stabilitet i uppväxtmiljön, tidiga 

beteenderubbningar och bristande social anpassning i vuxenlivet” samt att många hade 

drog- och/eller alkoholproblem.
177

 

      Motsvarande fördelning av huvudbrottstyper på de till fängelse över 1 år dömda år 

1976 skilde sig på två punkter avsevärt från hur det såg ut bland de interneringsdömda. 

Andelen narkotikabrott begångna av de fängelsedömda var år 1976 28 %, medan bland 

de interneringsdömda  motsvarande siffra, sett över hela den ovan angivna tidsperioden, 

konstant var lägre än 10 %; ett par år dömdes ingen till internering för narkotikabrott. 

Däremot reducerades bland fängelseklientelet, av förklarliga skäl, de andra 

brottstypernas andelar, sexualbrott låg på ungefärligen samma nivå, 8 %, medan andelen 

förmögenhetsbrott var betydligt lägre än för interneringsklientelet, 36 %.
178

  

      I en jämförelse mellan de nio individer som åren 1976 och 1977 dömdes till 

internering med minsta tid fem år eller därutöver och vilken längd man kunnat förvänta 

sig på ett fängelsestraff för motsvarande brott, hävdade departementschefen följande: 

Det var svårt att göra säkra uppskattningar, men utgångspunkten måste i jämförelsen 

mellan interneringarnas lägsta tid och tänkbara fängelsestraff, för fängelsestraffens del, 

vara straffskalorna och den praxis på villkorlig frigivning och benådning som fanns. 

Sammanfattningsvis menades att det fängelsestraff som brottslingen tvingats undergå i 

                                                           
173

 prop. 1980/81:76,  s. 87. 
174

 Ibid. s. 89. 
175

 Ibid. s. 87. 
176

 Ibid. s. 92. 
177

 Ibid. s. 92. 
178

 Ibid. ss. 90 och 103. 



 

 
52 

 

fem av fallen troligtvis skulle ha varit kortare än den utdömda minsta tiden för 

internering, detta även om domstolen mot all förmodan hade utnyttjat straffskalans fulla 

höjd.
179

 Den sammantagna bilden vad gällde interneringslängd kontra fängelselängd för 

motsvarande brott var dock, påpekade departementschefen, att det inte finns någon 

tydlig skillnad, detta eftersom interneringens möjligheter till långa anstaltsvistelser 

sällan hade utnyttjats.
180

 

 

5.2.2 Nytt straffsystem, Brå-rapport 1977:7 

I denna rapport, såsom förarbetena presenterade den, riktades först udden mot 

behandlingsideologins förväntningar. Det ”grundläggande praktiska och vetenskapliga 

problemet” utpekades för behandlingsideologin vara: med vilken säkerhet kan man 

utpeka den brottsbenägne som just brottsbenägen.
181

 En del talade för att man med 

ganska god säkerhet kunde utpeka vissa grupper med hög brottspotential. Däremot 

erbjöds inte möjligheter till att avgöra vilka enskilda individer inom gruppen som var 

recidivister. Detta var särskilt svårt vad gällde de grova brotten, som var mer sällsynta, 

vilket hade med det att göra att de på grund av sin sällsynthet var svåra att över huvud 

taget förutsäga.
182

 

      Av ovan anförda skäl var det olämpligt att använda brottsförebyggande 

frihetsberövanden annat än i de fall då man trodde sig kunna undvika brottslighet ”av 

mycket allvarligt slag”.
183

  Emellertid korresponderade inte interneringspraxisen med 

den här insikten: huvuddelen av de som dömts till internering hade visat sig endast vara 

förmögenhetsbrottslingar, inte grova våldsbrottslingar, som var den kategori av 

presumtiva brottslingar som interneringsinstitutet brukade motiveras med. Även vad 

gällde dem som faktiskt gjort sig skyldiga till grova våldsbrott var internering 

tvivelaktig som påföljd eftersom den som en gång begått ett grovt våldsbrott sannolikt 

inte skulle komma att göra sig skyldig till någonting motsvarande igen.
184

 

      Grundanledningen till att brottsförebyggande frihetsberövanden helst inte alls borde 

förekomma var att man så att säga ”straffar en person – inte för det han gjort – utan för 
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vad man antar att han kommer att göra”.
185

 ”Detta strider mot väsentliga 

rättssäkerhetskrav och liknar det fall att man dömer en oskyldig”, hävdades det.
186

 

 

5.2.3 Motiveringen till upphävandet 

Departementschefen började med att beskriva grunddragen i varför interneringsinstitutet 

var problematiskt. Det handlade för det första om att principen om att proportionalitet 

mellan brott och straff skulle råda här fått stryka på foten. I sammanhanget nämndes att 

själva tidsobestämdheten utgjorde ett ytterligare lidandemoment som inte återfanns hos 

fängelsepåföljden.  

      Det handlade för det andra om att, i likhet med vad som framhållits i Nytt 

straffsystem, de brottslingar som interneringspåföljden främst var tänkt att förebygga 

vidare brott från var så svåridentifierbara, att det inte gick att tillförsäkra att just dessa 

brottslingar var de som blev föremål för internering. Det handlade för det tredje om att, i 

analogi med det andra problemet, det var svårt att finna en adekvat behandling eftersom 

man inte med säkerhet kunde utpeka vilka som skulle komma att återfalla, i alla fall inte 

i grövre våldsbrottslighet, och därmed inte kunde kartlägga orsakerna till en sådan 

recidivbenägenhet. Man visste så att säga inte vad det var som skulle behandlas. Till 

detta kom att även i de fall där man kände till mot vad behandlingen borde inriktas, 

hade det visat sig att läget inte sällan var så att det inte stod någon adekvat behandling 

till buds.  

      Det handlade för det fjärde om att interneringen kunde antas i vissa fall till och med  

få motsatt verkan mot den önskade – efter avlutad verkställighet var individen mer 

brottsbenägen än före. Interneringen kunde nämligen av den internerade komma att 

betraktas som ett tecken på att hen var helt utdömd av samhället och att det därför inte 

fanns något incitament till bättring. Det handlade för det femte om att de 

behandlingsmöjligheter som erbjöds inom ramen för interneringspåföljden också 

erbjöds inom ramen för fängelsepåföljden. Det handlade för det sjätte om den i Brå-

rapporten uppmärksammade rättsosäkerheten som var oundviklig i ett 

brottsförebyggande frihetsberövande.
187
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      Departementschefen kommenterade särskilt behandlingsideologin. Det fanns inte 

forskningsbelägg för att en särskild behandling av de internerade skulle leda till 

avhållsamhet från brott i högre utsträckning än den behandling som bereddes inom 

fängelsepåföljden. Det fanns däremot belägg för att frihetsberövanden i allmänhet gav 

individen små resocialiseringsmöjligheter.
188

 

      30 kap., om internering, i ursprungliga BrB, upphävdes genom lag 1981:211 med 

ikraftträdande 1 juli 1981. 

 

6 SOU 2012:17 

6.1 Inledning             

SOU 2012:17 kommer att behandlas i två huvudavsnitt, ett om det föreslagna 

nyinförandet av en tillräknelighetsreglering och ett om det föreslagna 

brottsförebyggande frihetsberövandet – särskilda skyddsåtgärder. Anledningen till att 

tillräknelighetsregleringen ägnas ett eget avsnitt, är att de särskilda skyddsåtgärderna 

delas upp i dels de som har som grundförutsättning att individen har begått brott, dels de 

som har som grundförutsättning att individen har begått en otillåten gärning men inte 

kan fällas för brott på grund av att hen vid gärningstillfället var otillräknelig (enligt 

förslaget). Innan själva SOU 2012:17 presenteras skall emellertid sägas något om dess 

förarbetsmässiga föregångare, SOU 1996:185 och SOU 2002:3.
189

 SOU 1996:185 var 

de första förarbetena där återinförande av tillräknelighetsbestämmelser och 

brottsförebyggande frihetsberövande föreslogs. Den ägnas därför ett kortare avsnitt 

nedan. SOU 2002:3 motsvarar till största delen SOU 2012:17. På grund av det, i 

kombination med utrymmesskäl, kommer inte SOU 2002:3 att beredas något eget 

avsnitt i denna framställning, men dess existens och likhet med SOU 2012:17 bör ändå 

nämnas. Ett avsnitt skall däremot ägnas åt 30 kap. 6 § BrB, och då särskilt de ändringar 

paragrafen genomgick med ikraftträdande 1 juli 2008. Detta motiveras av att 

paragrafens nära samband med tillräknelighetsproblematiken. 

      Avslutningsvis skall i denna kapitelinledning erinras om huvudregeln för 

påföljdsbestämning i nu gällande rätt, d.v.s. BrB 29 kap. 1 § 1 st.: 
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Straff ska, med beaktandet av intresset av en enhetlig rättstillämpning, bestämmas inom ramen 

för den tillämpliga straffskalan efter brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde. 

Regeln har för denna framställning två viktiga budskap. Den ger uttryck för en variant 

av proportionalitetsprincipen, och den föreskriver att på brott skall som huvudregel följa 

straff. När regeln trädde ikraft 1 januari 1989 upphävdes den tidigare citerade 1 kap. 7 § 

i ursprungliga BrB. Proportionalitetsprincipen, med till den hörande idéer om moraliskt 

klander av brottslingen genom straff, hade kommit att överflygla behandlingsideologin. 

Det är mot denna bakgrund man måste se såväl SOU 2012:17, som SOU 2002:3 och 

SOU 1996:185. 

 

6.2 SOU 1996:185       

Denna utredning är inte tillnärmelsevis så konkret och detaljrik i sina förslag som SOU 

2012:17, men den har ett intressant principiellt innehåll. Kärnbudskapet i utredningen 

formulerades på flera olika sätt. Nedan följer ett av dem, kanske det mest kärnfulla. 

Utredningen ansåg att 

det föreligger ett behov av att återgå till en ordning där ansvarsförmåga utgör en 

brottsförutsättning. Vissa av de allvarligt psykiskt störda lagöverträdarna skall således inte 

omfattas av själva straffsystemet, men självklart kunna bli föremål för andra åtgärder som syftar 

till att tillgodose deras vårdbehov. Det bör även allvarligt övervägas om inte en återgång till en 

tillräknelighetsreglering kräver att det skapas vissa möjligheter att företa åtgärder i syfte att mera 

öppet tillgodose samhällsskyddsaspekter. Enligt vår bedömning torde nämligen en beaktansvärd 

andel av dem som idag fälls till ansvar för brott komma att undgå ett straffrättsligt ansvar om 

ansvarsförmåga åter görs till en brottsförutsättning. Bland dessa finns det personer som inte 

rimligen bör vara fria i samhället utan som bör tas om hand på annat sätt med beaktande av 

vårdbehov eller behovet av samhällsskydd.
190

 

Med att ansvarsförmåga skulle utgöra en brottsförutsättning menades att en gärning inte 

skulle utgöra brott ”om den har begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning 

som har lett antingen till att gärningsmannen har saknat omdömesförmåga 

(realitetsvärderingsrekvisitet) eller till att han har saknat förmåga att kontrollera sitt 

handlande (kontrollrekvisitet).”191
  Som ytterligare förutsättning föreslogs ”att det skall 

krävas att tillståndet har uppkommit utan eget vållande från gärningsmannens sida, dvs. 
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att han inte har kunnat förutse att han, t.ex. genom alkoholintag eller på annat sätt, 

skulle komma att drabbas av störningen.”
192

 På så vis skulle 

skuldprincipen/konformitetsprincipen tillåtas löpa linan ut i svensk rätt – individen 

måste kunna klandras för att kunna beläggas med straffrättsligt ansvar.
193

 

      Ett införande av en tillräknelighetsreglering fordrade dock att man övervägde att 

göra som man hade gjort i de flesta andra länder med tillräknelighetsregleringar, 

nämligen låta ”begåendet av en straffbelagd gärning under påverkan av allvarlig 

psykisk störning” (min kursivering) vara tillräckligt förutsättning för beslutande ”om 

s.k. särreaktioner”.
194

 Särreaktionerna kunde antingen motiveras ”av behovet av 

samhällsskydd” eller ”av gärningsmannens behov av vård”.
195

 Det fanns vad gällde 

både dem som inte skulle kunna hållas straffrättsligt ansvariga enligt förslaget och bland 

de psykiskt störda brottslingarna ”särskilt kvalificerade situationer” där 

samhällsskyddsbehovet påkallade ”tvångsåtgärder”, menade utredningen.
196

 Det var 

fråga om situationer då nämnda kategorier av lagöverträdare var ”farliga för annans 

säkerhet till liv eller hälsa och där samhället har ett befogat intresse av att med olika 

åtgärder inskrida för att neutralisera eller minska risken för återfall i grova 

våldsbrott”.
197

 

 

6.3 30 kap. 6 § BrB 

För förståelsen av det kommande resonemanget återges regeln i sin helhet. Det är 

emellertid paragrafens andra stycke som är av störst intresse. 30 kap. 6 § BrB lyder som 

följer: 

De som har begått ett brott under påverkan av 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 psykisk vård, 

3. om den tilltalade i anslutning till brottet själv har vållat sitt tillstånd genom rus eller på något 

annat liknande sätt, samt 
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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 gärningens innebörd eller 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. 

Den tidigare lydelsen av 30 kap. 6 § utgjorde ett kategoriskt förbud mot ådömande av 

fängelse för den som begått brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Den 

nu gällande paragrafens tredje stycke hade i sak sin motsvarighet i den tidigare lydelsen. 

Under de förutsättningar som stadgas om i andra stycket gäller som synes fortfarande ett 

kategoriskt fängelseförbud. Läsaren kommer i nästa avsnitt att erfara att andra stycket 

(med dess hänvisning till första stycket punkt tre) är snarlikt den 

tillräknelighetsreglering som föreslås i SOU 2012:17. Det finns anledning att, för 

förståelsen av den kommande framställningen, se på hur revideringen av den aktuella 

paragrafen motiverades. 

      Regeringen menade att reformen var till för att ”öka flexibiliteten vid 

påföljdsbestämningen och därigenom skapa större möjligheter för 

proportionalitetsbedömningar i vissa fall samtidigt som den enskildes behov av vård ska 

beaktas”.
198

 Tiden var ännu inte inne att låta skuldprincipen löpa hela vägen ut och 

införa en tillräknelighetsreglering. De mycket stora förändringar i påföljdssystemet som 

en sådan reglering skulle ge upphov till var inte tillräckligt utredda.
199

 Att upphäva det 

kategoriska fängelseförbudet var emellertid inte en åtgärd i motsatt riktning: De mest 

psykiskt störda brottslingarna (vid brottets begående), som var de som enligt kritiken av 

den dåvarande ordningen borde undantas från straffrättsligt ansvar, skulle fortsatt inte 

kunna dömas till fängelse, menade regeringen (jfr. paragrafens andra stycke).
200

 

 

6.4 Förslag till tillräknelighetsreglering i SOU 2012:17 

SOU 2012:17 handlar i sina straffrättsliga delar om tre 
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intressen eller aspekter som alltid gör sig gällande när man överväger hur man straffrättsligt ska 

hantera psykiskt störda lagöverträdare, nämligen vårdbehov, straffrättsligt ansvar och skydd mot 

fortsatt allvarlig brottslighet.
201

 

I detta avsnitt är det aspekten straffrättsligt ansvar vi skall ägna oss åt. 

      Utredningen föreslog att tillräknelighet som allmän brottsförutsättning skulle införas 

i svensk rätt. 

Detta innebär att en gärning inte ska utgöra brott om den begås av någon som till följd av en 

allvarlig psykisk störning, en tillfällig sinnesförvirring, en svår utvecklingsstörning eller ett 

allvarligt demenstillstånd saknade förmåga att förstå gärningens innebörd i den situation i vilken 

han eller hon befann sig. Inte heller ska en gärning utgöra brott om gärningsmannen hade en 

sådan förmåga men till följd av allvarlig psykisk störning, en tillfällig sinnesförvirring, en 

allvarlig utvecklingsstörning eller ett allvarligt demenstillstånd saknade förmåga att anpassa sig 

efter den. 

      För att en gärning inte ska utgöra brott på grund av otillräknelighet krävs att det inte är 

gärningsmannen själv som i anslutning till gärningen har vållat sin bristande förmåga genom rus 

eller på något annat sätt.
202

 

Som en följd av att en tillräknelighetsbestämmelse föreslogs skulle 30 kap. 6 § BrB 

upphävas.
203

 

      Det skulle bli för långrandigt att gå in på vad utredningen menade att de så kallade 

grundtillstånden – allvarlig psykisk störning, tillfällig sinnesförvirring, svår 

utvecklingsstörning och allvarligt demenstillstånd – skulle betyda var för sig. Men den 

verklighetsuppfattning de skulle ge upphov till skall kommenteras. Till skillnad från 

uppsåtskravet, som tog sikte på gärningsmannens insikt om gärningens innebörd och 

konsekvenser, var det vad gällde tillräknelighetskravet fråga om gärningsmannens insikt 

om den situation hen befann sig i.
204

 

Man ska kunna säga att gärningsmannen har befunnit sig i en annan verklighet. [---] agerar 

gärningsmannen på skäl som var så avvikande från den faktiska verkligheten att man kan säga att 

han eller hon saknade förmåga att förstå gärningens innebörd i den situation i vilken han eller 

hon befann sig.
205

 

                                                           
201

 SOU 2012:17, del II, ss. 509f. 
202

 Ibid. s. 538. 
203

 Ibid. 
204

 Ibid. ss. 561f. 
205

 Ibid. 



 

 
59 

 

Citaten ovan ger prov på två uttryckssätt som utredningen använde för att beskriva när 

tillräknelighetskravet inte skulle anses vara uppfyllt. Det andra fallet då 

gärningsmannen skulle anses otillräknelig, d.v.s. vid bristande förmåga att anpassa sitt 

handlande till en i och för sig korrekt insikt om den verkliga situationen, 

kommenterades i korta ordalag av utredningen. Det var här fråga om fall där 

gärningsmannens handlande (eller underlåtenhet) utgjordes av en ”oemotståndlig 

impuls”.
206

  

      Att skuldprincipen borde få fullt genomslag i svensk rätt var enligt utredningen den 

främsta anledningen till att ett tillräknelighetskrav skulle återinföras i svensk 

straffrätt.
207

 

Essensen i den för moderna rättsstater så viktiga skuldprincipen är att endast den som kan rå för 

sin gärning ska hållas ansvarig och straffas för denna. 

      Om skuldprincipen tillåts få ett större genomslag och ansvarsledet därigenom får ökad tyngd 

även för psykiskt störda lagöverträdare skulle den medföra en solidare och mer etiskt försvarbar 

hantering av denna grupp.
208

 

Det finns anledning att, till nytta för senare delar av uppsatsen, uppehålla sig en stund 

vid vad utredningen menade konstituerar skuldprincipen. Principens berättigande 

grundar sig i föreställningen att människan åtminstone i någon grad besitter en fri vilja. 

Godtas denna premiss blir moraliskt ansvar en förutsättning för straffrättsligt ansvar, 

menade utredningen. Moraliskt ansvar förutsätter i sin tur, med utgångspunkt i 

grundpremissen, 

en gärning som har lett till en viss icke önskvärd följd […], att gärningsmannen har orsakat 

följden, att han eller hon i någon mening har valt att utföra gärningen trots alternativa 

valmöjligheter, att hans eller hennes val var någorlunda medvetet (”var vid sina sinnens fulla 

bruk”) samt att han eller hon någorlunda visste och hade förmåga att förstå vilka konsekvenser 

som gärningen skulle leda till.
209

 

”Frånvaro av förmåga att kunna följa lagen” exculperar gärningsmannen, menade 

utredningen. 

Det kan finnas en sådan bristande förmåga om gärningen är i egentlig mening ofrivillig (t.ex. en 

reflexrörelse) eller om gärningsmannen omöjligen kan utföra en viss i lagen påbjuden aktivitet på 
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grund av bristande styrka, kunskap, skicklighet e.d. […] även situationer när någons 

sinnestillstånd är sådant att förmågan att förstå och bedöma gärningens innebörd eller förmågan 

till handlingskontroll är väsentligt påverkad bör tillmätas betydelse som en för honom eller henne 

ursäktande omständighet.
210

 

      Tankegångar liknande skuldprincipens krav på tillräknelighet för brottsansvar har 

tagit plats i BrB 30 kap. 6 §, med dess absoluta fängelseförbud för de gärningsmän som 

till följd av den allvarliga psykiska störningen har saknat förmåga att inse gärningens 

innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt. Det var, som vi tidigare 

har sett, dessa gärningsmän som med den föreslagna ordningen skulle komma att 

undantas från straffrättsligt ansvar. Att man som i gällande rätt lät behandlings- och 

samhällsskyddsintressen få företräde framför skuldprincipen, genom att låta 

omständigheter som egentligen var relevanta för ansvarsprövning göra sig gällande först 

vid påföljdsbestämningen, skulle nu frångås.
211

 

 

6.5 Förslag till särskilda skyddsåtgärder i SOU 2012:17 

6.5.1 Principiella ställningstaganden 

En av aspekterna man hade att ta hänsyn till vid den straffrättsliga hanteringen av 

psykiskt störda lagöverträdare var som sagt skydd mot fortsatt allvarlig brottslighet. Det 

var i sina överväganden kring detta som utredningen gav förslag på brottsförebyggande 

frihetsberövanden. Som övergripande inställning i skyddsfrågorna hävdade utredningen 

följande: 

Skyddsfrågorna avser de problem som är knutna till behoven och möjligheterna att ordna med ett 

skydd mot personer som på grund av sitt psykiska tillstånd har en hög benägenhet att återfalla i 

allvarliga brott som riktar sig mot liv och hälsa. I det sammanhanget bör betonas att varje 

diskussion om ingripanden som grundar sig på denna skyddsaspekt med nödvändighet är 

förknippad med svåra etiska och rättsstatliga överväganden om i vilken utsträckning och på 

vilket beslutsunderlag som staten har rätt att beröva någon friheten eller tillgripa andra 

frihetsinskränkande åtgärder i (delvis) preventivt syfte.
212

 

Vidare angav utredningen att ett övergripande mål för reformeringen av den 

straffrättsliga hanteringen av psykisk störda lagöverträdare var att systemet skulle 
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renodlas – straffrättslig ansvar, vårdbehov och samhällsskydd skulle i möjligaste mån 

hållas isär.
213

 Det är mot denna bakgrund utredningens fortsatta resonemang måste ses. 

      Gällande rätt erbjuder visserligen begränsade möjligheter till skydd mot farliga 

psykiskt störda brottslingar, nämligen genom påföljden rättspsykiatrisk vård med 

särskild utskrivningsprövning, 31 kap. 3 § BrB. Men gällande ordning är behäftad med 

två huvudsakliga problem, menade utredningen. För det första: Just det att 

möjligheterna att tillmäta skyddsaspekten betydelse är begränsade. Den 

rättspsykiatriska vården kräver för sin tillämplighet att vårdbehov föreligger vid 

domstillfället, vilket leder (även efter avskaffandet av det kategoriska fängelseförbudet, 

min anmärkning) till att potentiella farliga återfallsförbrytare snart kan komma att 

försättas på fri fot. Med det föreslagna återinförandet av ett krav på tillräknelighet skulle 

dessutom många av de som tidigare kunde dömas till rättspsykiatrisk vård med särskild 

utskrivningsprövning komma att gå fria från straffrättsligt ansvar.
214

 För det andra: 

Modellen med särskild utskrivningsprövning sammanblandar vårdaspekten och 

skyddsaspekten, dessutom på ett sätt som inte är förenligt med den s.k. 

Hawaiideklarationen, som Sveriges psykiatriker förbundit sig att följa. Deklarationen 

stadgar att tvångsmässig psykiatrisk vård i andra fall än där den kan motiveras med 

vårdbehov är förbjuden; en praktik där skydd mot fortsatt allvarlig brottslighet var en 

bevekelsegrund för nekad utskrivning kan alltså inte godtas.
215

 För det fåtal brottslingar 

som dömts till fängelsestraff på livstid finns visserligen också möjligheten att väga in 

skyddsaspekten vid bedömning av huruvida straffet skall tidsbestämmas, påpekade 

utredningen.
216

 

      Utredningens fortsatta resonemang kring behovet och utformningen av ett 

brottsförebyggande frihetsberövande fördes utifrån förutsättningen att rättspsykiatrisk 

vård med särskild utskrivningsprövning skulle avskaffas.
217

 Den första fråga man ställde 

sig var: Varför skall just psykiskt störda lagöverträdare vara de som skall kunna bli 

föremål för brottsförebyggande frihetsberövanden? Frågan skulle framför allt besvaras 

ställd mot grundprincipen att samhället i minsta möjliga mån borde utsätta individen för 

frihetsberövanden. 
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Särskilt gäller detta naturligtvis frihetsberövanden som inte grundar sig på vad någon har gjort 

utan på risken för vad personen i fråga kan komma att göra i framtiden. […] utan vidare kan det 

sägas strida mot grundläggande straffrättsliga principer om proportionalitet mellan den otillåtna 

handlingen och rättsverkningarna av denna och om förutsebarhet.
218

 

Vidare fanns det vetenskapliga belägg för att psykisk störning var en mindre betydande 

riskfaktor för återfall i våldsbrott än ”kön, tidigare beteendeavvikelser, ålder och 

missbruk”.
219

 Utredningen menade ändå, med tanke på att de som enligt gällande 

rättsläge blev föremål för brottsförebyggande frihetsberövanden var psykiskt störda, att 

förslag om särskilda skyddsåtgärder borde omfatta endast psykiskt störda. Att utöka 

särskilda skyddsåtgärder till att omfatta även andra riskgrupper var något som krävde 

vidare utredning.
220

 

      Utredningen påpekade att det man ville minska risken för genom de särskilda 

skyddsåtgärderna var ”allvarliga våldshandlingar”.
221

 Detta fordrade att 

riskbedömningar gjordes. För att ett brottsförebyggande frihetsberövande skulle kunna 

berättigas krävdes ett visst mått av säkerhet i bedömningarna. För att en riskbedömning 

skulle anses vara etisk försvarbar skulle den inkludera hur risken kunde minskas genom 

”en vård- eller verkställighetsplan […] baserad på vetenskap och beprövad 

erfarenhet”.
222

 Säkerheten i riskbedömningarna hade genomgått en avsevärd förbättring 

från 1960 – och 70-talen till idag, hävdade utredningen. De bedömningar man använde 

sig av idag kunde i bästa fall rätt förutsäga återfall eller icke-återfall för 75 av 100 

individer. Emellertid var säkerheten i bedömningarna betydligt högre vad gällde att 

förutse icke-återfall, 80-90 %, än att förutse återfall, 40-50 %. Utredningen 

konkluderade: ”Med andra ord kan man också säga att vi för att förebygga att en person 

återfaller i våldsbrott måste frihetsberöva ytterligare en individ som inte skulle ha 

återfallit”.
223

 Vidare poängterades att de procenttal som ovan redovisats var för 

bedömningar på gruppnivå – att bedöma en specifik individs återfallsrisk var ofta 

vanskligare.
224

 Utredningen redogjorde ganska utförligt för hur riskbedömningarna bör 

göras. Här skall bara som kortast nämnas huvudpunkterna. Det är en kunskapsteoretisk 

omöjlighet att veta vem som kommer att åter begå allvarliga våldshandlingar. Därför är 
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man hänvisad till uppskattningar – riskbedömningarna. I riskbedömningarna skall alla 

tänkbara riskfaktorer på ett vetenskapligt sätt vägas samman, såväl individuella som 

sammanhangsberoende. Riskbedömningarna är en avvägning mellan skyddsintresset, 

d.v.s. hur pass allvarlig den våldshandling som skall undvikas är, och sannolikheten för 

att denna typ av våldshandling skall begås av den aktuella individen.
225

 

Sammanfattningsvis menade utredningen att: 

Intresset av att förhindra att en gärningsman begår en ny våldsgärning av allvarligt slag väger 

[…] tyngre än den enskildes rätt till frihet, om det bedöms föreligga en medelhög eller hög risk 

för återfall.
226

 

      Utredningen förde också resonemang kring de särskilda skyddsåtgärdernas 

grundlagsenlighet. Eftersom särskilda skyddsåtgärder skulle kunna komma att inskränka 

”den enskildes rätt till frihet, måste de rättsstatliga krav beaktas som gäller för hur 

rättighetsinskränkningar får göras”.
227

 I sammanhanget nämnde utredningen RF 2 kap. 

12 §, EKMR, artikel 5:1.
228

 Grundlagsbestämmelsen kommenterades inte vidare, 

däremot EKMR-artikeln.  

      Utredningen behandlade först förenligheten med EKMR, artikel 5:1, punkten e. I 

denna bestämmelse föreskrivs att den enskilde får frihetsberövas om hen är ”psykiskt 

sjuk”. Ett implicit krav på proportionalitet mellan frihetsberövandet och arten och 

omfattningen av den psykiska sjukdomen uppställs.
229

 Utredningen menade dock att 

eftersom de särskilda skyddsåtgärderna inte i första hand motiverades av 

gärningsmannens psykiska tillstånd utan förväntade återfall i otillåtna gärningar eller 

brott, gav punkten e ”endast […] ett begränsat stöd” för förslagen.
230

 Dessförinnan hade 

påpekats att gärningsmän som begått gärningen under inflytande av tillfällig 

sinnesförvirring över huvud taget inte kunde anses som psykiskt sjuka i bestämmelsens 

mening.
231

 I sammanhanget vill jag göra följande påpekande. Utan att ha konsulterat 

Europadomstolens praxis i frågan, framstår det som något märkligt att påstå att svår 

utvecklingsstörning skulle vara att subsumera under psykiskt sjuk. 
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      Enligt EKMR, artikel 5:1, punkten a, får den enskilde frihetsberövas ”efter fällande 

dom”. Lokutionen ansågs oproblematisk i förhållande till dem som dömts till ansvar.  I 

förhållande till de som friats på grund av otillräknelighet anförde utredningen följande. 

Det krävdes i dessa fall att 

rätten har bifallit åklagarens yrkande på så sätt att rätten genom dom har fastställt att 

gärningsmannen har begått den otillåtna gärningen som anges i åtalet. 

      En dom av detta slag bör betraktas som fällande. Det hänger samman med att åklagaren når 

framgång med sitt yrkande på så sätt att rätten genom dom har att fastställa att gärningsmannen 

har begått den otillåtna gärning som anges i åtalet.
232

 

Utredningen konkluderade att: ”det system som vi föreslår gott och väl håller sig inom 

de ramar som dras upp i Europakonventionen för vilka frihetsberövanden som är 

tillåtna”.
233

 Det finns anledning att återkomma till utredningens resonemang och slutsats 

i denna del senare i framställningen. 

      För alla särskilda skyddsåtgärder skulle följande gälla: 

Åtgärderna ska bygga på respekt för gärningsmannens integritet och människovärde. De 

särskilda skyddsåtgärderna får inte vara mera ingripande än vad som krävs för att syftet med dem 

ska kunna tillgodoses.
234

   

 

6.5.2 Förslagen 

Som förutsättningar för särskilda skyddsåtgärder för dem som gjort sig skyldiga till 

otillåten gärning föreslogs följande 2 kap. 1 § i förslaget till lag om särskilda 

skyddsåtgärder: 

Särskilda skyddsåtgärder får beslutas avseende den som har begått en otillåten gärning som riktat 

sig mot eller medfört fara för någons liv eller hälsa men som enligt 1 kap. 2 a § brottsbalken inte 

utgör brott om 

1. det för gärningen inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse sex månader och 

2. det med hänsyn till gärningsmannens psykiska tillstånd, hans hennes tidigare begångna 

gärningar och omständigheterna i övrigt finns en påtaglig risk för att han eller hon på nytt 

begår sådana gärningar av allvarligt slag. 

      Vad som sägs i först stycket 1 om gärning gäller också i fråga om försök till sådan gärning.
235

 

                                                           
232

 Ibid. s. 686. 
233

 Ibid. s. 687. 
234

 Ibid. s. 609. 



 

 
65 

 

Som förutsättningar för särskilda skyddsåtgärder för dem som gjort sig skyldiga till 

brott föreslogs följande 2 kap. 2 §: 

Särskilda skyddsåtgärder får beslutas även avseende den som har dömts till fängelse på viss tid 

eller sluten ungdomsvård för ett brott som riktat sig mot eller medfört fara för liv eller hälsa om 

1. brottet har begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning, en tillfällig sinnesförvirring, 

en svår utvecklingsstörning eller ett allvarligt demenstillstånd, 

2. det för brottet inte är föreskrivit lindrigare straff än fängelse sex månader och 

3. det med hänsyn till den dömdes psykiska tillstånd, hans eller hennes tidigare begångna gärningar 

och omständigheterna i övrigt finns en påtaglig risk för att han eller hon på nytt begår sådana 

gärningar av allvarligt slag. 

      Särskilda skyddsåtgärder som beslutas med stöd av första stycket ska gälla tiden efter 

frigivning från fängelsestraffet eller den slutna ungdomsvården.
236

 

Utredningens avsikt var att det var de som enligt gällande rätt döms till rättspsykiatrisk 

tvångsvård med särskild utskrivningsprövning som skulle kunna bli föremål för 

särskilda skyddsåtgärder – otillräkneliga såväl som tillräkneliga. I fråga om dem som 

begått en otillåten gärning/brott under påverkan av en tillfällig sinnesförvirring, 

hävdades att påtaglig risk för begående av våldsgärningar av allvarligt slag endast 

undantagsvis skulle komma att föreligga. Dock fanns det de fall där gärningsmannen 

flera gånger tidigare hade begått otillåtna gärningar/brott under påverkan av tillfällig 

sinnesförvirring, och då förelåg sådan risk.
237

 

      Psykansvarskommittén (SOU 2002:3) hade föreslagit att det för särskilda 

skyddsåtgärder skulle krävas antingen att individen hade begått ett brott med konkret 

straffvärde om fyra år eller en straffbelagd gärning. I SOU 2012:17 fördes fram två 

invändningar mot detta förslag. För det första var straffvärdeskravet satt för högt, många 

grova fall av misshandel och våldtäkter av normalgraden värderades ofta lägre än så. 

För det andra borde samma allvarlighet gälla för de tillräkneliga och för de 

otillräkneliga. Att det utifrån rättssäkerhetssynpunkt borde anges en tydlig gräns för 

åtgärdernas tillämplighet stod dock klart. Att bestämma gränsen till ett visst konkret 

straffvärde ansågs inte görbart eftersom det enligt BrB:s systematik är brott som tillmäts 

straffvärde, inte gärningar. Utredningen föreslog därför en lösning med det abstrakta 

minimumstraffvärdet sex månader som tillämpningsgräns. På så sätt skulle, till skillnad 

från om gränsen satts vid abstrakt straffvärde om 1 år, även grovt olaga hot och flera 
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sexualbrott, däribland grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning och grovt 

sexuellt utnyttjande av barn av barn, omfattas. Vid försöksbrott skulle man utgå från 

straffskalan för fullbordat brott, menade utredningen.
238

 

      Psykansvarskommittén hade föreslagit att det skulle krävas att tidigare ”synnerligen 

allvarligt brott som hade riktat sig mot eller medfört fara för någon annans liv eller 

hälsa” hade begåtts för att det brottsförebyggande frihetsberövandet skulle bli aktuellt. 

Utredningen avfärdade kravet med motiveringen att en förstagångslagöverträdare kunde 

bedömas vara återfallsbenägen på det sätt som allmänt skulle krävas. Vidare menade 

utredningen att den som tidigare hunnit bli dömd skulle hamna i ett sämre läge än den 

som i och för sig begått flera allvarliga våldshandlingar tidigare men som lagförts för 

samtliga våldshandlingar samtidigt.
239

 

      Den återfallsrisk som skulle krävas för de särskilda skyddsåtgärdernas tillämplighet 

skulle vara ”klar och konkret” samt ”beaktansvärd och kunna förverkligas någorlunda i 

närtid”.
240

 Vid återfallsriskbedömning av den otillräknelige skulle en uppsåtsbedömning 

vägas in (enligt den föreslagna systematiken skulle tillräknelighet bedömas före uppsåt). 

Allmänt talade brott/gärningar begångna med uppsåt för större återfallsrisk än 

brott/gärningar begångna av oaktsamhet. Med gärningar av allvarligt slag skulle menas 

sådana för vilka det var föreskrivet fängelse i minst ett år.
241

  

      Angående längden på de särskilda skyddsåtgärderna föreslog utredningen följande i 

7 kap. 1 §: 

Särskilda skyddsåtgärder får pågå under högst sex månader efter det att ett beslut om sådana 

åtgärder har fattats. På ansökan av den myndighet som ansvarar för genomförandet av   

åtgärderna får förvaltningsdomstol besluta att åtgärderna därefter ska fortsätta under ytterligare 

högst sex månader, räknat från den dag domstolen meddelar beslut i frågan. Sådana beslut får 

fattas avseende högst sex månader åt gången så länge det finns förutsättningar för särskilda 

skyddsåtgärder.
242

 

Vad som skulle prövas var sjätte månad var, enligt utredningen, ”om det fortfarande 

finns en påtaglig risk för att gärningsmannen eller den dömde på nytt begår 

våldshandlingar av allvarligt slag”.
243

 Utredningen gjorde också ett par anmärkningar 
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rörande processuella frågor som är så nära förbundna med de materiella att de bör tas 

upp här. Att ansökan från behörig myndighet inte kom in i tid skulle inte betyda att de 

särskilda skyddsåtgärderna direkt upphörde vid den aktuella sex-månaders-tidens 

utgång. I stället skulle förvaltningsdomstolens prövning vara helt utslagsgivande för 

åtgärdernas längd.
244

 Det bör observeras att den ovan återgivna regeln gäller de 

särskilda skyddsåtgärdernas upphörande över huvud taget. Vad som egentligen är av 

större intresse är när det frihetsberövande som utgörs av särskilda skyddsåtgärder i 

sluten form, föreslagen 3 kap. 1 §, är tänkt att övergå till öppen form. Särskilda 

skyddsåtgärder för de otillräkneliga skulle enligt samma föreslagna paragraf komma att 

alltid inledas i sluten form, medan åtgärderna för de tillräkneliga skulle kunna inledas i 

antingen sluten eller öppen form.
245

 Anledningen till att en sådan skillnad föreslogs, var 

att den tillräknelige, som blev föremål för åtgärderna, innan dessa skulle börja 

verkställas hade undergått fängelsestraff eller sluten ungdomsvård – under 

verkställandet av brottspåföljden kunde det hända att den dömde hade erbjudits vård 

som till viss del minskat återfallsrisken. Utredningen var mycket sparsmakad i sina 

kommentarer kring när åtgärder i sluten form ansågs kunna övergå till öppen form – 

ingenting mer av substans sas än att åtgärderna i sluten form skulle övergå till öppen 

form ”när syftet med de särskilda skyddsåtgärderna kan tillgodoses utan att åtgärderna 

äger rum i sluten form”.
246

 Den omvända situationen, d.v.s. övergång från öppen form 

till sluten form, skulle kunna komma i fråga i ”vissa särskilt akuta fall”, d.v.s. då det 

kunde ”befaras att den som är föremål för särskilda skyddsåtgärder allvarligt kommer 

att skada sig själv eller någon annan”. 
247

 Det kunde vara fråga om återfall i missbruk 

eller återfall i ”allvarliga våldshandlingar gentemot ett tidigare brottsoffer”.
248

 

      Intressant att notera är att den skyddsaspekt som utredningen angivit som grund för 

införande av särskilda skyddsåtgärder här tycks ha vidgats något i förhållande till vad 

utredningen tidigare gjort gällande. Att individen befaras skada sig själv är tydligen att 

ta i beaktande vid bedömningen av om skärskilda skyddsåtgärder i öppen form skall 

övergå i sluten form. Övergången till sluten form tar inte uteslutande sikte på 

brottsförebyggande; det är alltså inte ett, i denna del renodlat brottsförebyggande 
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frihetsberövande som utredningen föreslår. Detta är märkligt med tanke på att 

utredningen som övergripande mål med sitt arbete angav just renodling. 

 

6.6 En övergripande jämförelse med de tidigare lagarna 

Det kan konstateras att utredningen slår fast att frihetsberövandets brottsförebyggande 

funktion skall fyllas genom inkapacitering. Vård skall visserligen – utifrån individuella 

behov, inte nödvändigtvis i syfte att motverka senare brottslighet beredas de 

inkapaciterade, men förekomsten av vårdbehov är en verkställighetsfråga som inte 

påverkar tillämpligheten av åtgärden.  I detta avseende skiljer sig SOU 2012:17 i 

principiellt hänseende från vad som gällde för de brottsförebyggande frihetsberövanden 

som benämnts förvaring, men inte de som benämnts internering i tidigare lagstiftning. 

      Ådömande av särskilda skyddsåtgärder förutsätter att individen i fråga influerats av 

något slags psykologisk/psykiatrisk avvikelse till den gärning som är en av 

förutsättningarna, samt att den avvikelse som influerat till brottet kvarstår vid 

domstillfället (då som integrerad i riskbedömningen).
249

 Den uppmärksamme läsaren 

invänder säkert här att de som begått otillåtna gärningar eller brott under inflytande av 

tillfällig sinnesförvirring då aldrig skulle kunna bli föremål för särskilda 

skyddsåtgärder, varför dessa individer inte borde omfattas av de föreslagna 

bestämmelserna. Emellertid vill jag erinra om att utredningen menade att särskilda 

skyddsåtgärder endast undantagsvis skulle komma att bli aktuella för denna kategori av 

gärningsmän, nämligen i de fall då de upprepade gånger begått brott under inflytande av 

tillfällig sinnesförvirring. Utredningen drar inte ut tankelinjerna längre än så, men det är 

rimligt att anta att man i dessa sällsynta fall menar sig ha funnit en latent 

psykologisk/psykiatrisk avvikelse. De tidigare lagarna företer stora skiftningar vad 

gäller krav på att gärningsmannen skall vara psykologiskt/psykiatriskt avvikande.
250

 

Förvaringslagen och dess förarbeten var snarlika i sina krav, dock med undantag för de 

otillräkneliga som vårdades enligt annan lagstiftning. Interneringslagen och dess 

förarbeten var uttryckliga i att internering bara skulle komma på fråga för normala 

brottslingar. I säkerhetsanstaltslagen gällde också företräde för förvaring i de fall båda 
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de brottsförebyggande frihetsberövandena var tillämpliga (psykologisk/psykiatrisk 

avvikelse krävdes alltså för att förvaring skulle väljas), men förarbetena lät meddela att 

sammanblandning av förvaringsklientelet och interneringsklientelet skulle kunna ske på 

verkställighetsstadiet om de individuella behandlingsbehoven påkallade det. SOU 

1956:55 gjorde visserligen gällande att i stort sett alla brottslingar i skiftande grad var 

psykologiskt/psykiatriskt avvikande, men lagtexten i ursprungliga BrB kap. 30 ställde 

inga sådana för tillämplighet. 

      Sammanfattningsvis kan de brottsförebyggande frihetsberövandena i det här 

sammanhanget delas in i tre grupper. 

      För det första de som riktar sig mot individer som på grund av att de är 

psykologiskt/psykiatriskt avvikande förväntas begå allvarliga brott (eller otillåtna 

gärningar): Förvaring enligt förvaringslagen såväl som säkerhetsanstaltslagen samt 

särskilda skyddsåtgärder. 

      För det andra de som riktar sig mot individer som trots att de inte är 

psykologiskt/psykiatriskt avvikande förväntas begå allvarliga brott: Internering enligt 

interneringslagen såväl som säkerhetsanstaltslagen. 

      För det tredje de som riktar sig mot individer som förväntas begå allvarliga brott, 

där psykologisk/psykiatrisk avvikelse inte är nödvändig för det brottsförebyggande 

frihetsberövandets tillämplighet, men förekomsten av sådan avvikelse kan vara en 

faktor som talar för tillämpning: Internering enligt 30 kap. ursprungliga BrB. 

      Det är ingen överdrift att säga att SOU 2012:17 är en motpol till förarbetena till de 

tidigare lagarna om brottsförebyggande frihetsberövanden när det kommer till 

resonemang rörande rättsstatliga krav. I de tidigare förarbetena diskuteras sådana krav 

ytterst sällan. När de diskuteras sker det i direkt anknytning till konkreta förslag.
251

 

SOU 2012:17, å sin sida, diskuterar rättsstatliga krav, som tidigare har framgått, ofta 

och på ett mer övergripande plan.  Min känsla är att utredningen nämner rättsstatliga 

krav i form av rättssäkerhet och förutsebarhet m.m. varhelst det inte är helt malplacerat. 

      Förarbetena till upphävandelagen, framför allt i fråga om hänvisningarna till Nytt 

straffsystem, Brå-rapport 1977:7 (så som den är refererad) förhåller sig mycket kritiska 

till möjligheten att förutspå vilka individer som i framtiden kommer att begå allvarliga 

våldsbrott – detta i bjärt kontrast till vad som (åtminstone implicit) ansetts i förarbetena 
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till de tidigare lagarna. I SOU 2012:17 har pendeln svängt tillbaka. Riskbedömningarna 

har visserligen höga felmarginaler, men de är tillförlitliga nog att grunda 

brottsförebyggande frihetsberövanden på. 

 

7 Den konkreta regeln – den ideologiska bakgrundens 

vittnesbörd? 

7.1 Ingripandegraden   

Uppsatsens fjärde frågeställning lyder: Vilket (om något) är den/det mest ingripande 

lagen/förslaget för den enskilde? När jag nedan besvarar frågeställningen utgår jag ifrån  

att den kan uppfattas på två sätt, dels som en jämförelse mellan den potentiella längden 

på de olika brottsförebyggande frihetsberövandena, dels som en jämförelse mellan 

tillämpningsförutsättningarna för de olika brottsförebyggande frihetsberövandena.  

 

7.1.1 Längden 

Som vi har sett erbjuder samtliga tidigare gällande lagar (i säkerhetsanstaltslagen både 

vad gäller förvaring av vissa abnorma förbrytare och internering av återfallsförbrytare) 

samt SOU 2012:17 möjligheter till tidsobegränsade brottsförebyggande 

frihetsberövanden – om än med skiftande och svårjämförbara kriterier för när den 

enskildes återfallsrisk/farlighet inte längre är så stor att frihetsberövande är påkallat. 

Vad gäller minimitiden för frihetsberövandet har däremot variationerna varit större. 

      I förvaringslagen föreskrivs att förvaring i anstalt skall pågå i minst två år eller om 

brottslingen skulle ha undergått bestraffning under längre tid än två år, under tid minst 

motsvarande strafftiden. I interneringslagen förskrivs att internering i anstalt skall pågå 

i minst tio år eller, där särskilda skäl äro, i minst fem år, dock inte under några 

omständigheter kortare än två år utöver den tid brottslingen skulle ha undergått 

bestraffning. För den som efter att interneringen påbörjats återfaller i brott kan livstids 

internering komma i fråga. Denna interneringsmöjlighet ter sig i förstone som mer 

ingripande än förstagångsinternering – här skall individen interneras på livstid 

oberoende av något utskrivningskriterium. Emellertid vill jag här erinra om att det i 

SOU 1922:19 antogs att benådningsinstitutet skulle komma att användas vid 
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förstagångsinternering för dem som på grund av ålder blivit oförmögna att begå brott.
252

 

Att detsamma skulle gälla de livstidsinternerade är ett rimligt antagande. Det var kanske 

alltså inte aktuellt att tillämpa internering på livstid i uttryckets lexikaliska mening. 

      I säkerhetsanstaltslagen föreskrivs följande: En minimitid för förvaring i anstalt 

skall sättas till en viss tidsrymd mellan ett och tolv år (gäller även de fallen då villkorlig 

dom har förverkats). Dock skall provutskrivning ske efter fyra år i de fall där 

minimitiden har satts till ett år. Vid fallen av överflyttning till förvaring från 

frihetsberövande ungdomspåföljd föreskriver säkerhetsanstaltslagen en minimitid på ett 

år, vid överflyttning från straffarbete och fängelse en minimitid på ett år, eller där 

kvarvarande strafftid är längre, en tid minst lika lång som kvarvarande strafftid.
253

 

Vidare skall en minimitid för internering i anstalt sättas till en viss tidsrymd mellan fem 

och femton år.  

      I ursprungliga BrB föreskrivs att en minimitid för internering i anstalt skall sättas till 

en viss tidsrymd mellan ett och tolv år.  

      Enligt den föreslagna lydelsen i SOU 2012:17 får särskilda skyddsåtgärder 

bestämmas till sex månader åt gången (observera att omprövningen var sjätte månad 

gäller åtgärderna i sin helhet, inte bara i den frihetsberövande delen). 

      Samtliga brottsförebyggande frihetsberövanden är alltså till sin potentiella 

maximilängd lika ingripande, möjligen bortsett från livstidsinternering enligt 

interneringslagen. Vad gäller ingripandegraden i minimilängderna utmärker sig 

internering enligt säkerhetsanstaltslagen i sträng riktning medan förslaget i SOU 

2012:17 utmärker sig i lindrig riktning. Utifrån detta skulle kunna dras den ytterligare 

slutsatsen att säkerhetsanstaltslagen är den mest ingripande och förslaget i SOU 2012:17  

det minst ingripande, eftersom en sammanslagning av maximal och minimal 

ingripandegrad logiskt sett ger detta för handen. Emellertid anser jag att den maximala 

ingripandegraden är den klart tyngst vägande utifrån den enskildes perspektiv – den 

enskilde torde vara mera upptagen av risken för ett långt frihetsberövande än chansen 

till ett relativt kort. Om detta synsätt godtas måste slutsatsen bli att de olika 

frihetsberövandena, återigen möjligen bortsett från livstidsinternering enligt 

interneringslagen, är i det närmaste jämbördiga i sin ingripandegrad, om man gör 

bedömningen utifrån längdaspekten isolerad. 
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      I framställningens inledningskapitel hävdades att rättsstatliga krav trots deras 

formella karaktär kan få påtagligt materiellt inflytande över brottsförebyggande 

frihetsberövanden. Den i SOU 2012:17 föreslagna regeln om att de särskilda 

skyddsåtgärderna skall omprövas var sjätte månad, som är ett utflöde av rättsstatliga 

krav, är möjligen ett exempel på detta. För det följande påståendet har jag inga 

empiriska belägg; tillämpningsstatistiken på tidigare brottsförebyggande 

frihetsberövanden är rudimentär och det är omöjligt att förutspå hur den i SOU 2012:17 

föreslagna regeln kommer att tillämpas (om den blir antagen). Likväl finns det 

anledning att tro att ett system där den enskildes återfallsrisk/farlighet prövas ofta 

kommer att leda till kortare frihetsberövanden än ett system (som de tidigare lagarna 

varit exempel på) där den enskildes återfallsrisk/farlighet prövas mera sällan. Tiden som 

den enskilde kan komma att vara frihetsberövad utan att det föreligger materiella 

förutsättningar för fortsatt frihetsberövande, borde rimligen generellt sett bli kortare om 

omprövningar görs oftare, och vice versa. Mot bakgrund av detta resonemang menar jag 

att förslagen i SOU 2012:17 åtminstone har potential att vara mindre ingripande än de 

tidigare tidsobegränsade brottsförebyggande frihetsberövandena var. 

 

7.1.2 Tillämpningsförutsättningarna 

Att jämföra ingripandegraden i tillämpningsförutsättningarna för de brottsförebyggande 

frihetsberövandena är betydligt vanskligare än att jämföra ingripandegraden vad gäller 

längd, vilket främst beror på att flera av tillämpningsförutsättningarna varken är 

kvantifierbara eller till sin art liknar varandra. Inledningsvis skall framhållas att jag har 

tolkat samtliga förarbeten som att de utpekar något slags återfallsbenägenhet/farlighet 

hos individen som övergripande materiell tillämpningsförutsättning. Ses 

återfallsbenägenheten/farligheten hos individen som metaförutsättning för det 

brottsförebyggande frihetsberövandet, blir de övriga angivna 

tillämpningsförutsättningarna att betrakta som kvasi-formella förutsättningar som 

berättigas av att de relaterar till metaförutsättningen, detta fastän förutsättningarna 

tekniskt sett är kumulativa. Eftersom de tidigare lagarnas och SOU 2012:17:s 

återfallsbenägenhets/farlighets-konceptioner, utifrån ovan förda resonemang ter sig 

viktigast att jämföra, inleds med en sådan jämförelse. 
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      Förvaringslagen, interneringslagen och säkerhetsanstaltslagen använder sig av 

samma konception: vådlighet för annans säkerhet till person eller egendom. I 

förarbetena till förvaringslagen och interneringslagen uttrycks att endast omedelbara 

angrepp mot person eller egendom omfattas.
254

 Samma förutsättningar gäller vid 

livstids internering. I förarbetena till säkerhetsanstaltslagen konstateras att en 

övervägande del av dem som förvarats och internerats dittills varit 

förmögenhetsbrottslingar. Detta trots att förarbetena till förvaringslagen och 

interneringslagen säger att lagarnas skyddsintresse i första hand motsvaras av grövre 

brottslighet i form av sedlighetsbrott och våldsbrott. Ingen förändring i förhållande till 

denna målsättning önskas, den oönskade fördelningen mellan brottstyperna antas kunna 

åtgärdas med justeringar bland de andra grundförutsättningarna – den tidigare lydelsen 

kan därför behållas.
255

 Här bör tilläggas att samma förutsättningar gäller vid fallen med 

förverkande av villkorlig dom och överflyttning från straffrättslig påföljd. 

      I ursprungliga BrB används konceptionen fortsatt allvarlig brottslighet. Även här 

anses de tidigare lagarnas (nu inklusive säkerhetsanstaltslagen) tillämpning ha haft en 

oönskad slagsida åt förmögenhetsbrottslingar. Därför poängteras att med allvarlig skall 

förstås enstaka brott av betydande svårighetsgrad
256

 eller upprepade brott av icke fullt 

så grovt slag. Återfallsrisken skall vara betydande. Vidare vidgas skyddsintresset till att 

svara mot inte bara omedelbara angrepp mot person eller egendom, även t.ex. brott mot 

rikets säkerhet skall omfattas.
257

 Förarbetena är i denna del oklara. Brott mot rikets 

säkerhet utpekas som ett exempel, men inga andra exempel ges varför inga vidare 

slutsatser kan dras än att just den nämnda brottstypen omfattas. 

      I SOU 2012:17 används konceptionen påtaglig risk för att han eller hon på nytt 

begår sådana gärningar av allvarligt slag. Sådana gärningar av allvarligt slag syftar, 

som vi tidigare har sett, tillbaka på gärning/brott som har riktat sig mot annans liv eller 

hälsa. Utredningen uttrycker också skyddsintresset som svarar mot allvarliga 

våldshandlingar. Att risken skall vara påtaglig betyder att den skall vara klar och 

konkret samt beaktansvärd och kunna förverkligas i någorlunda närtid.
258

 

      Sammanfattningsvis kan om ingripandegraden på återfallsbenägenhets/farlighets-

konceptionerna, om man endast ser till vilka skyddsintressen de svarar mot, sägas 
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följande. Samtliga lagar, men inte SOU 2012:17, utpekar egendomsskydd som ett 

skyddsintresse värt att försvara med brottsförebyggande frihetsberövanden. Särskilda 

skyddsåtgärder är inte tänkta att erbjuda skydd mot förmögenhetsbrott; 

återfallsbenägenhets/farlighets-konceptionen är den minst ingripande här. Internering 

enligt ursprungliga BrB är det brottsförebyggande frihetsberövande som motsvarar flest 

skyddsintressen och därmed det mest ingripande. 

      Emellertid måste de risknivåer som krävs för att skyddsintressena skall anses hotade 

nog integreras i bedömningen av ingripandegraden. Varken förvaringslagens, 

interneringslagens eller säkerhetsanstaltens konception, eller lagarnas förarbeten, ger 

något besked om vilken risknivå som krävs. Lagtexten uttrycker, föga vägledande, att 

den som är att anse såsom vådlig för annans säkerhet till person eller egendom skall 

kunna bli föremål för brottsförebyggande frihetsberövanden. Ovan har nämnts att såväl 

ursprungliga BrB:s förarbeten som den föreslagna lagtexten i SOU 2012:17 (med 

preciseringar i detaljmotiveringen) uppställer krav på att risken skall ligga på en viss 

nivå. De uttryck som används för att beskriva erforderlig risknivå är diffusa och därför 

svåra att jämföra. Måste en jämförelse göras, är enligt min mening risknivåkravet ställt 

aningen högre i SOU 2012:17 än i ursprungliga BrB. Att risken skall kunna förverkligas 

i någorlunda närtid är en tidsmässig begränsning som inte (i varje fall med den 

vägledning som ges i förarbetena) kan anses rymmas i att risken skall vara betydande. 

Den osäkra slutsatsen får dras att särskilda skyddsåtgärder är det minst ingripande 

brottsförebyggandet om man ser till risknivåkravet isolerat. 

      Sammanfattningsvis kan sägas att särskilda skyddsåtgärder, efter en 

sammanvägning av återfallsbenägenhets/farlighets-konception och till den knutet 

risknivåkrav, framstår som något mindre ingripande än övriga brottsförebyggande 

frihetsberövanden samt att internering enligt ursprungliga BrB framstår som något mera 

ingripande. 

      Nu till de kvasi-formella tillämpningsförutsättningarna, eller de 

tillämpningsförutsättningar som idémässigt utgör indikatorer på att 

återfallsbenägenhets/falighets-konceptionen är aktualiserad om man så vill. Dessa kan 

grovhugget delas in fyra kategorier: För det första, psykologisk/psykiatrisk avvikelse, 

för det andra tidigare brottslighet,  för det tredje svårheten på det brott/ den gärning som 

aktualiserar det brottsförebyggande frihetsberövandet, och för det fjärde övriga 

förutsättningar. 
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      De olika konceptionerna som samlas under beteckningen psykologisk/psykiatrisk 

avvikelse är alldeles för komplexa för att redogöras för och jämföras i denna 

framställning.
259

 Därför får vi nöja oss med att konstatera följande: 

Psykologisk/psykiatrisk avvikelse krävs för förvaring enligt förvaringslagen och 

säkerhetsanstaltslagen (inklusive fallen med förverkande av villkorlig dom och 

överflyttning från frihetsberövande påföljd) samt för särskilda skyddsåtgärder. 

Psykologisk/psykiatrisk avvikelse krävs inte för internering enligt interneringslagen, 

säkerhetsanstaltslagen och ursprungliga BrB.
260

 

      Det brott/den otillåtna gärning som aktualiserar särskilda skyddsåtgärder behöver 

inte föregås av tidigare brottslighet. Inte heller för förvaring enligt förvaringslagen och 

säkerhetsanstaltslagen eller för internering enligt ursprungliga BrB krävs någon tidigare 

brottslighet, detta bortsett från fallet med förverkande av villkorlig dom i 

säkerhetsanstaltslagen, som självfallet kräver tidigare brottslighet för sin tillämpning.  

      För tillämpning av internering enligt interneringslagen krävs däremot, dels att 

individen vid minst fyra tillfällen återfallit i (och dömts för) brott före domen som 

aktualiserar interneringen, dels att samtliga de tidigare återfallsdomarna avsett 

straffarbete, dels att individen avtjänat straffarbete sammanlagt minst tio år, dels att den 

aktualiserande domen avser brottslighet som begåtts inom fem år från det att individen 

senast avtjänade straffarbete. Återfallsförutsättningarna för tillämpning av internering 

enligt säkerhetsanstaltslagen är mindre inskränkande och därmed mer ingripande för 

den enskilde än de som gäller enligt interneringslagen. Här krävs, dels endast två 

tidigare återfall i brott före domen som aktualiserar interneringen, dels att 

återfallsdomen avsett straffarbete eller förvaring, dels att individen avtjänat straffarbete 

eller förvaring i endast fyra år, dels att aktualiseringsdomen avser brottslighet som 

begåtts inom fem år från att avtjänade straffarbete avslutades, eller tio år från 

utskrivning från förvaring eller internering. Livstids internering enligt interneringslagen 

kräver vad gäller återfall, dels att individen tidigare har undergått internering, dels att 

den aktualiserande domen avser brottslighet som begåtts inom tio år från utskrivning 

från internering. 

      Vad gäller det brott/den otillåtna gärning som aktualiserar tillämpningen av de 

brottsförebyggande frihetsberövandena skiftar kraven. Förvaring enligt förvaringslagen 

kräver antingen, att domen lyder på straffarbete i två år, eller att domen lyder på 
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straffarbete om individen tidigare till fullo har avtjänat straffarbete, eller att domen som 

lyder på straffarbete eller fängelse och den sammanlagda strafftiden om det nya straffet 

sammanläggs med tidigare inte till fullo avtjänat frihetsstraff uppgår till straffarbete i 

två år, eller att domen lyder på straffarbete eller fängelse om domen avser 

sedlighetsbrott och den dömde tidigare dömts för sedlighetsbrott. Vid bestämmande av 

det aktualiserande brottets svårhet för tillämpning av förvaring enligt 

säkerhetsanstaltslagen har en annan typ av lösning valts – här avgörs relevant svårhet 

utifrån brottets abstrakta straffvärde. Det krävs antingen, att det för något av brotten, 

om domen avser flerfaldig brottslighet, finns straffarbete i straffskalan, eller att om 

domen avser sedlighetsbrott, fängelse finns i straffskalan. Som synes är tidigare 

brottslighet här inte relevant, till skillnad från vad som gäller för förvaring enligt 

förvaringslagen. Den här lösningen vidgar i sänkande riktning, åtminstone teoretiskt 

sett, svårheten på det brott som kan aktualisera förvaring, varför den får ses som mer 

ingripande än förvaringslagens regler om aktualiserande brott. Det kan dock påpekas 

att, som tidigare betonats i referaten av förarbetena till säkerhetsanstaltslagen, någon 

vidgning inte var avsedd. Överflyttningsfallet i säkerhetsanstaltslagen uppställer vad 

gäller överflyttning från ungdomsfängelse och tvångsuppfostran de allmänna reglerna, 

men kräver i övriga fall att straffarbete, eller vad gäller sedlighetsbrott fängelse 

avtjänas. 

      Internering enligt interneringslagen kräver att den aktualiserande domen lyder på 

minst två års straffarbete. Livstids internering kräver att den aktualiserande domen 

lyder på minst ett års straffarbete. Internering enligt säkerhetsanstaltslagen kräver att 

något av de brott som domen avser har straffarbete i straffskalan. Vad som nyss sagts 

om skillnaderna i ingripandegrad mellan de två förvaringsvarianterna kan hävdas även 

här. I förhållande till förvaring enligt båda lagarna ter sig internering enligt båda lagarna 

ur aspekten aktualiserande brott som ganska jämbördig. 

      Internering enligt ursprungliga BrB kräver att det för något av de brott domen avser 

finns fängelse i minst två år i straffskalan. Den här interneringsvarianten kan vid en 

första anblick ses som en väsentlig vidgning i sänkande riktning i förhållande till de 

tidigare brottsförebyggande frihetsberövandena vad angår svårheten på det brott som 

kan utgöra det aktualiserande brottet – fängelse användes för de mindre allvarliga 

brotten, straffarbete användes för de mer allvarliga brotten. Emellertid avskaffades 

straffarbete som brottspåföljd i och med att ursprungliga BrB trädde i kraft, de brott som 
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tidigare hade bestraffats med straffarbete förseddes nu med straffskalor innehållande 

längre fängelsestraff. Av denna anledning går det inte att ur denna aspekt göra någon 

rättvisande jämförelse mellan internering enligt ursprungliga brottsbalken och de 

tidigare brottsförebyggande frihetsberövandena, såvida inte en tämligen omfattande 

inventering av de förändrade straffskalorna från strafflagen till ursprungliga 

brottsbalken görs, vilket det inte finns plats för i denna framställning. Likväl finns det 

anledning att, mot bakgrund av att återfallsbenägenhets/farlighets-konceptionen 

förändrades i utvidgande riktning, anta att mindre allvarliga brott här skulle tillåtas vara 

aktualiserande än vid bedömningar enligt de tidigare brottsförebyggande 

frihetsberövandena. 

      Av den föreslagna ordalydelsen framgår endast att krav uppställs på att den 

otillräknelige gärningsmannen skall ha begått en otillåten gärning för vilken det inte är 

föreskrivet lindrigare straff än fängelse sex månader, för att särskilda skyddsåtgärder 

skall bli aktuella. Emellertid framgår av förarbetena att samma krav ställs på det brott 

som den tillräknelige gärningsmannen skall ha avtjänat fängelse eller sluten 

ungdomsvård för.
261

 Inte heller här finns det utrymme att göra en jämförelse mellan 

straffminimum (särskilda skyddsåtgärder) och straffmaximum (internering enligt 

ursprungliga BrB), men det faktum att särskilda skyddsåtgärders 

återfallsbenägenhets/farlighets-konception är betydligt mer kringskuren talar för att 

dessa kräver grövre brott för sin tillämplighet än ursprungliga BrB:s internering. 

      Den sista kategorin av kvasi-formella tillämpningsförutsättningar, övriga 

omständigheter, skall bara som kortast beröras. Här är det inte fråga om några krav för 

det brottsförebyggande frihetsberövandets tillämplighet. I stället kan bland annat de 

faktorer som utgör krav för tillämplighet av ett brottsförebyggande frihetsberövande 

vara att hänföra till faktorer som talar för eller emot tillämplighet av något annat 

brottsförebyggande frihetsberövande.  

      Efter att ha jämfört ingripandegraden av de olika kategorierna av kvasi-formella 

tillämpningsförutsättningar var för sig, skall nu ett försök till sammanvägning göras. 

Det tål att återigen framhållas att jämförelser mellan kategorierna knappast går att göra 

på ett begripligt sett.  

      Ett generellt mönster kan identifieras: Psykologisk/psykiatrisk avvikelse tycks vara 

ett substitut för tidigare brottslighet och vice versa. De brottsförebyggande 
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frihetsberövanden som kräver psykologisk/psykiatrisk avvikelse men inte tidigare 

brottslighet ger uttryck för att det förstnämnda är en säkrare 

återfallsbenägenhets/farlighets-indikator än det sistnämnda. De brottsförebyggande 

frihetsberövanden som kräver tidigare brottslighet men inte psykologisk/psykiatrisk 

avvikelse ger tvärtom uttryck för att det förstnämnda är en säkrare 

återfallsbenägenhets/farlighets-indikator än det sistnämnda. Det är kanske därför inte 

helt orimligt att påstå att förekomsten/avsaknaden av respektive 

tillämpningsförutsättningar tar ut varandra i ingripandegrad. I sammanhanget avviker 

internering enligt ursprungliga BrB, här uppställs inga krav på vare sig 

psykologisk/psykiatrisk avvikelse eller tidigare brottslighet för tillämpning (även om 

båda skall tillmätas vikt vid bedömningen av om ett brottsförebyggande 

frihetsberövande är påkallat).  

      Min slutsats efter att ha presenterat metaförutsättningarna och de kvasi-formella 

tillämpningsförutsättningar som relaterar till dessa är att internering enligt ursprungliga 

BrB utmärker sig som klart mera ingripande än övriga brottsförebyggande 

frihetsberövanden och att särskilda skyddsåtgärder utmärker sig som något mindre 

ingripande än övriga brottsförebyggande frihetsberövanden (bortsett från internering 

enligt ursprungliga BrB). 

 

7.1.3 Sammanvägning av längden och tillämpningsförutsättningarna 

Vi har sett att samtliga de brottsförebyggande frihetsberövandena är ungefärligen lika 

ingripande i längdhänseende, möjligen har särskilda skyddsåtgärder potential att vara 

något mindre ingripande. Vad gäller ingripandegraden i tillämpningsförutsättningarna 

står slutsatsen att finna i det ovan sagda, varför den inte behöver upprepas här. En 

sammanvägning av slutsatserna leder fram till följande resultat: internering enligt 

ursprungliga BrB är klart mera ingripande och särskilda skyddsåtgärder något mindre 

än övriga brottsförebyggande frihetsberövanden. Alla brottsförebyggande 

frihetsberövanden är emellertid klara brott mot den enskildes anspråk på frihet. 
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7.2 Konkret regel kontra ideologisk bakgrund 

7.2.1 Inledning 

Uppsatsens femte och sista frågeställning lyder: Korresponderar den praktiska 

ingripandegraden med den ideologiska bakgrunden till respektive lag/förslag? Jag vill 

poängtera att jag vid besvarandet av frågeställningen inte kommer att vare sig 

retroaktivt eller de lege ferenda ge några synpunkter på hur jag anser att avvägningen 

mellan samhällets intresse och individens intresse borde göras eller hur reglerna till 

följd av en sådan avvägning borde se ut. Det jag försöker göra är att komma underfund 

med huruvida de konkreta reglerna är rimliga resultat av de ideologiska bakgrunderna, 

eller uttryckt som frågan som utgör namnet på detta kapitel: Är den konkreta regeln den 

ideologiska bakgrundens vittnesbörd? 

 

7.2.2 Svunna tiders brottsförebyggande frihetsberövanden 

Samtliga brottsförebyggande frihetsberövanden som tidigare har varit gällande rätt i 

Sverige kommer här att behandlas i ett sammanhang. Detta kan anses berättigat 

eftersom de har ideologiska bakgrunder som ligger mycket nära varandra, vilket jag 

hoppas redan framgått. 

      I samtliga förarbeten utom prop. 1962:10 tycks man vara av den uppfattningen att 

de flesta återfallsbrottslingar i hög grad är predestinerade till att begå brott. I den mån 

idéer om fri vilja och moraliskt ansvar diskuteras avfärdas sådana kategoriskt. I prop. 

1962:10 intas visserligen en mer ödmjuk hållning till kunskap om brottslighetens 

orsaker, men det framgår av propositionens resonemang kring avskaffandet av 

tillräknelighetsreglering att frågor kring moraliskt ansvar anses tämligen 

ovidkommande i straffrättsliga sammanhang. Som en följd av detta är det, på det fåtal 

textställen där proportionalitet diskuteras, sånär som på ett ställe, fråga om en 

framåtblickande proportionalitet, mellan individens frihetsanspråk och individens 

återfallsbenägenhet/farlighet. Även här är det prop. 1962:10 som avviker från mönstret 

genom att hävda en bakåtblickande proportionalitet, dock förmodligen endast med 

giltighet på det allmänpreventiva planet, d.v.s. såsom ett påbud om att graden av 

avskräckning (genom ingripandegraden i påföljden) måste stå i viss proportion till 

brottets svårhet. Emellertid påpekas i sammanhanget att detta krav på proportionalitet 

mycket sällan torde stå i konflikt med de individualpreventiva strävanden som skall 
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vara ledande för brottsbalkens påföljdssystem.
262

 Detta rimmar väl med resonemangen i 

de andra förarbetena som nästan uteslutande är inriktade på individualprevention. 

      I förarbetena till förvaringslagen, interneringslagen, säkerhetsanstaltslagen och i 

SOU 1956:55 hävdas att så gott som all återfallsbrottslighet har sin grund i att 

brottslingen antingen är psykologsikt/psykiatriskt avvikande på ett sätt som influerar till 

brottslighet eller helt enkelt är brottsbenägen till sin konstitution (prop. 1962:10 är som 

sagt återhållsam med att peka ut brottslighetens orsaker). Gemensamt för båda 

kategorierna är att de definitionsmässigt inte är mottagliga för straffets avskräckande 

verkan, samtidigt som de som sagt är mycket återfallsbenägna, menar förarbetena. 

Dessa typer av brottslingar skall därför bemötas antingen med rent oskadliggörande, 

eller med en kombination av oskadliggörande och brottsavvänjande behandling – 

oskadliggörande sker mest effektivt genom frihetsberövande. Förarbetena till 

förvaringslagen och interneringslagen är de som är striktast i sin åtskillnad mellan de 

psykiskt/psykiatriskt avvikande och därmed farliga brottslingarna och de normala men 

kroniska brottslingarna. Likväl anses inte utsikterna att behandla de 

psykologiskt/psykiatriskt avvikande brottslingarna till laglydiga medborgare särskilt 

stora även om det till skillnad från vad gäller de normala brottslingarna inte är helt 

oförbätterliga. I förarbetena till säkerhetsanstaltslagen anses inte att distinktionen mellan 

de två kategorierna kan vidmakthållas i samma utsträckning som i de tidigare 

förarbetena. Bilden av möjligheterna till framgång med behandling är också något 

ljusare. Emellertid är oskadliggörande/inkapacitering fortsatt överordnad princip. I 

SOU 1956:55 har uppfattningen svängt till att i stort sett alla återfallsbenägna 

brottslingar är psykiskt/psykiatriskt avvikande. Brottsavvänjande behandling är dock en 

verkställighetsfråga, skyddsinterneringen skall förebygga brott genom oskadliggörande. 

Eftersom prop. 1962:10 inte med säkerhet kan utpeka brottslighetens orsaker godtas här 

att det brottsförebyggande frihetsberövandet, nu internering, skall verka 

brottsförebyggande genom inkapacitering. 

      Hittills har de ideologiska bakgrunderna i de förarbeten som ledde till de svunna 

brottsförebyggande frihetsberövandena sammanfattats utifrån vad som kommit till 

uttryck både explicit och implicit. Emellertid kan ibland det som förtigits ge ytterligare 

belysning – och jag tror att det här är ett sådant fall. I avsnitt 1.4  gjordes gällande den 

enskildes anspråk på frihet var okontroversiell som grundprincip och utgångspunkt för 
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alla diskussioner kring frihetsberövanden. Påståendet finner inte stöd i något av 

förarbetena. Faktum är att tystnaden kring den enskildes frihetsanspråk är total. 

Principen kommer endast till uttryck i de enstaka fall där den framåtblickande 

proportionaliteten nämns; den utsägs aldrig i sin helhet. Detta förhållande föranleder 

mig att tro att den outsagda och överordnade principen för samtliga förarbeten är en 

slags invertering av principen om den enskildes rätt till frihet: Samhället har som 

huvudregel rätt att skydda sig mot den enskilde även om detta skulle leda till 

frihetsinskränkningar för denne. I analogi med detta diskuteras inte heller, som vi 

tidigare sett, rättsstatliga krav, utom vid två tillfällen.
263

 

      Mot den ovan angivna bakgrunden, särskilt det sista stycket, är det inte alls 

märkligt, utan snarare väntat, att lagstiftaren över huvud taget introducerar 

brottsförebyggande frihetsberövanden. En motsvarande kommentar kan ges till att 

samtliga utskrivningskriterier relaterar till brottslingens återfallsbenägenhet/farlighet, 

inte till dennes vårdbehov; oskadliggörande som dominerande princip över 

brottsavvänjande behandling väljs i de konkreta reglerna precis som i de ideologiska 

bakgrunderna. Vidare framstår det som rimligt att samtliga brottsförebyggande 

frihetsberövanden i princip är tidsobegränsade. 

      Det är också följdriktigt att förvaringslagen, interneringslagen och 

säkerhetsanstaltslagen pekar ut just psykiskt/psykiatriskt avvikande och dem som 

tidigare har återfallit i brott (tidigare återfall är logiskt sett den tydligaste markören för 

att en individ till sin konstitution är brottsbenägen) som de kategorier av brottslingar 

som skall vara aktuella för brottsförebyggande frihetsberövanden. 

      Förhållandet mellan de konkreta reglerna i ursprungliga BrB och deras ideologiska 

bakgrund är något mer komplext än motsvarande förhållande i de andra lagarna (vilka 

kategorier av brottslingar som utpekas som aktuella för brottsförebyggande 

frihetsberövanden), men reglerna är likväl rimliga. Prop. 1962:10 utpekar i sina 

principiella överväganden inte någon återfallsbenägenhets/farlighets-faktor, vare sig 

inneboende i brottslingen eller extern i förhållande till denne, som särskilt viktig i 

förhållande till andra faktorer. Utifrån detta är det väntat att lagtexten inte uppställer 

tillämpningsförutsättningar som kräver att någon specifik faktor föreligger; i stället 

skall en sammanvägning av olika faktorer göras för att avgöra huruvida 

metaförutsättningen är uppfylld. Emellertid hävdas i SOU 1956:55 att de allra flesta 

                                                           
263

 Se ovan, avsnitt 6.6, om de två gångerna rättsstatliga krav förs på tal. 



 

 
82 

 

återfallsbenägna/farliga brottslingarna är psykologiskt/psykiatriskt avvikande. Här 

skulle man kunna vänta att det brottsförebyggande frihetsberövandet skulle utformas på 

så sätt att det skulle kräva psykologisk/psykiatrisk avvikelse för sin tillämpning. Det går 

dock, vilket kanske har gjorts här, att vända på resonemanget: Om en överväldigande 

del av de brottslingar samhället behöver skydda sig emot är psykologiskt/psykiatriskt 

avvikande är det obehövligt att ange sådan avvikelse som tillämpningsförutsättning. I så 

fall korresponderar reglernas konkreta utformning med den ideologiska bakgrunden i 

såväl prop. 1962:10 som SOU 1956:55. Kanske skall inte någon vikt läggas vid 

uttalandena om brottslighetens orsaker i SOU 1956:55 över huvud taget, det är trots allt 

propositionen till en lag som tekniskt sett är slutligt bestämmande för dess utformning. 

      Sammanfattningsvis anser jag att svunna tiders brottsförebyggande 

frihetsberövanden i sina konkreta utformningar korresponderar väl med sina ideologiska 

bakgrunder.  

 

7.2.3 Särskilda skyddsåtgärder 

I det här avsnittet utgår diskussionen ifrån fem teman som kan formuleras som följer: Är 

brottsförebyggande frihetsberövanden berättigade över huvud taget? Hur förhåller sig 

förslagen till skuldprincipen? Varför väljs just psykiskt/psykiatriskt avvikande 

gärningsmän? Tas de rättsstatliga kraven på allvar? Är förslagen grundlagsförenliga? 

Som läsaren snart kommer att upptäcka går temana i varandra, men ett försök till viss 

åtskillnad görs av pedagogiska skäl. Det finns anledning att, innan diskussionen utifrån 

temana börjar, citera ett (tidigare citerat) stycke ur SOU 2012:17, eftersom det kan 

beskrivas som något av en programförklaring: 

Skyddsfrågorna avser de problem som är knutna till behoven och möjligheterna att ordna med ett 

skydd mot personer som på grund av sitt psykiska tillstånd har en hög benägenhet att återfalla i 

allvarliga brott som riktar sig mot liv och hälsa. I det sammanhanget bör betonas att varje 

diskussion om ingripanden som grundar sig på denna skyddsaspekt med nödvändighet är 

förknippad med svåra etiska och rättsstatliga överväganden om i vilken utsträckning och på 

vilket beslutsunderlag som staten har rätt att beröva någon friheten eller tillgripa andra 

frihetsinskränkande åtgärder i (delvis) preventivt syfte.
264
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      Citatet ovan ger bland annat stöd för att SOU 2012:17 betraktar den enskildes frihet 

som grundprincip och utgångspunkt när brottsförebyggande frihetsberövanden 

diskuteras. Utredningen hävdar vidare på ett annat ställe att frihetsberövande av någon 

för vad hen förväntas göra i framtiden strider mot grundläggande straffrättsliga 

principer om proportionalitet och förutsebarhet.
265

 Över huvud taget påpekas i SOU 

2012:17 vid flera tillfällen, som jag av utrymmesskäl varken valt att citera eller referera 

i kapitlet som behandlar utredningen, att en restriktiv hållning till frihetsberövanden är 

önskvärd. Likväl kommer utredningen fram till slutsatsen att undvikandet av en 

våldsgärning av allvarligt slag väger tyngre än den enskildes rätt till frihet om det finns 

medelhög eller hög risk för att en sådan skall begås. Ser man den här slutsatsen som en 

integrerad del av den ideologiska bakgrunden, vilket i och för sig är rimligt eftersom 

den är placerad i anslutning till överväganden av ideologisk karaktär, förefaller det inte 

anmärkningsvärt att utredningen föreslår införande av ett brottsförebyggande 

frihetsberövande. Ser man emellertid slutsatsen och förslaget på införande av ett 

brottsförebyggande frihetsberövande, som slutsatsen leder fram till, mot den ideologiska 

bakgrunden i övrigt, finns det anledning till förvåning. För att vara beredd att säga att 

förslaget att över huvud taget införa ett brottsförebyggande frihetsberövande 

korresponderar med den ideologiska bakgrunden, hade jag velat se en mera direkt och 

utförlig motivering till varför de uppställda grundprinciperna är värda att frångå.
266

 

      Nästa tema ligger nära det första. SOU 2012:17 för en mycket utförlig diskussion 

om skuldprincipen och dess betydelse för införandet av ett krav om tillräknelighet som 

allmän brottsförutsättning. Vidare poängterar utredningen upprepade gånger vikten av 

att hålla frågor om straffrättsligt ansvar och skydd mot fortsatt allvarlig brottslighet 

åtskilda – tillräknelighetskrav hänför sig till den första kategorin av frågor, särskilda 

skyddsåtgärder till den andra. Likväl går det inte att komma ifrån att det ter sig märkligt 

att den som inte kan hållas straffrättsligt ansvarig, på grund av att hen vid brottets 

begående var otillräknelig, skall kunna underkastas ett frihetsberövande som till sin 

karaktär är lika ingripande som det fängelsestraff som hen vid straffrättsligt ansvar hade 

tvingats undergå och till sin längd, åtminstone potentiellt, är mera ingripande än det 

nämnda fängelsestraffet. Stöd för liknande kritik som jag riktar i denna del ges också i 

doktrin hos Westin som (visserligen i sammanhanget psykiatrisk tvångsvård kontra 
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straff) utifrån ”långvarig erfarenhet från den rättspsykiatriska verksamheten” menar att 

”det för den psykiskt sjuke själv i stort sett aldrig spelar någon roll om han anses 

ansvarig för brott eller, för att anknyta till SL [strafflagen] straffriförklarad. […] Det 

intressanta är vilken form av åtgärder han blir utsatt för”.
267

 

      Att utredningen identifierat denna problematik (även i förhållande till dem som 

dömts för brott) även i sina principiella överväganden kring införandet av särskilda 

skyddsåtgärder illustreras av de första kursiverade fraserna i förra stycket. Mot 

bakgrund av avsaknaden av vidare diskussion kring huruvida skuldprincipen och dess 

följdkrav bör få ge vika för skyddsintressen, menar jag att förslaget om särskilda 

skyddsåtgärder riktade mot (i varje fall) otillräkneliga gärningsmän framstår som 

märkligt eller kanske till och med oväntat. 

      I sina diskussioner kring potentiella våldsamma recidivister utpekar utredningen inte 

färre än fyra riskfaktorer som är mer betydande än psykologisk/psykiatrisk avvikelse, 

nämligen kön, tidigare beteendemönster, ålder och missbruk. Särskilda skyddsåtgärders 

tillämplighet anses emellertid inte lämplig att knyta till någon av dessa riskfaktorer, ett 

sådant utformande kräver ytterligare utredning, menar utredningen. Detta 

ställningstagande är rimligt, särskilt sett mot den restriktiva hållning till 

frihetsberövanden som i övrigt proklameras. Det är emellertid utredningens nästa 

argumentationsled (eller kanske snarare avsaknad av argumentationsled) som ger 

upphov till förvirring. Utredningen konstaterar här helt sonika att eftersom gällande 

lagstiftning ger skydd mot psykiskt/psykiatriskt avvikande brottslingar, bör även 

kommande lagstiftning göra det.
268

 Detta uttalande ter sig märkligt på två vis. För det 

första: Jag har svårt att se hur ett gällande rättsläge, särskilt om det som här fått utstå 

hård kritik, kan användas som ett de lege ferenda argument.
269

 För det andra: Om de 

riskfaktorer, som det finns empiriska belägg för att våldsbrottslighet i högre grad 

korrelerar med, inte anses säkra nog att låta vara avgörande för ett brottsförebyggande 

frihetsberövandes tillämplighet, hur/varför är det då berättigat att låta en faktor som 

generellt sett företer mindre samband med våldsbrottslighet vara en 

tillämpningsförutsättning för ett brottsförebyggande frihetsberövande? Att förslaget 
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kräver att psykologisk/psykiatrisk avvikelse är för handen för att särskilda 

skyddsåtgärder skall tillämpas korresponderar som vi ser med utredningens principiella 

slutsats. Här är det emellertid slutsatsens följdriktighet i förhållande till de andra 

uttalandena som görs i frågan om val av relevanta riskfaktorer som ifrågasätts. 

      I citatet i början av detta avsnitt talas om rättsstatliga överväganden, lite längre ned 

talas om förutsebarhet och som framgått tidigare talas på ett flertal ställen i SOU 

2012:17 om andra principer/krav som är att hänföra till rättsstatliga krav.
270

 Ett 

rättsstatligt krav som tycks uppställas i utredningen, är att samhället måste lägga ett 

omfattande och säkert beslutsmaterial till grund för en mot den enskilde ingripande 

åtgärd. Det utredningen konkret kräver är att en solid riskbedömning kring den individ 

som kommer i fråga för särskilda skyddsåtgärder sker. Som ett materiellt utlopp av 

dessa formella krav kan förmodligen rekvisitet påtaglig risk för att han eller hon på nytt 

begår sådana gärningar av allvarligt slag ses. Även regeln om att de särskilda 

skyddsåtgärderna skall omprövas var sjätte månad kan betraktas som ett utlopp av 

rättsstatliga krav. De konkreta förslagen korresponderar alltså i stor utsträckning med 

den ideologiska bakgrunden vad gäller konkretionen av rättsstatliga krav. 

      Nu till utredningens resonemang kring förslagens grundlagsenlighet, d.v.s. 

förenligheten med RF och EKMR med sin semikonstitutionella status. Utredningen 

kommer fram till att grundlagsförenlighet föreligger – att framlägga förslag som 

bedömts som grundlagsstridiga är förstås inte att vänta från en statlig offentlig 

utredning. Det blir således här inte fråga om att analysera huruvida förslagen 

korresponderar med den ideologiska bakgrunden. Men det finns ändå anledning att 

kommentera utredningens argumentation i frågan. 

      Det finns två ytterligheter i det förhållningssätt till grundlagen man som lagstiftare 

kan inta – under den givna förutsättningen att ens ambitioner är att följa den. Det första 

förhållningssättet är att betrakta grundlagens regler som principer som alltid bör utgöra 

grunderna för lagstiftning. Det andra är att betrakta grundlagens regler som hinder man 

alltid bör försöka parera vid lagstiftning. Som läsaren förstår är det sällan denna 

distinktion strikt upprätthålls i praktiken. Perspektivens dominans skiftar beroende på 

vilken fråga det handlar om, och även vid behandlingen av en och samma fråga kan en 
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och samma lagstiftare skifta och/eller blanda förhållningssätt. Detta betyder dock inte 

att tendenser i val av förhållningssätt inte skulle kunna identifieras hos en lagstiftare.
271

 

      Jag vill göra gällande att SOU 2012:17 i sina kommentarer till förslagens 

grundlagsenlighet i huvudsak intar det förhållningssätt som betraktar grundlagens regler 

som hinder man alltid bör försöka parera vid lagstiftning. Det finns två argument för 

detta som skall presenteras i det följande; det ena är av mera övergripande karaktär, det 

andra av mer specifik. Det andra argumentet aktualiserar också frågor kring 

grundlagsenlighetsresonemangets förenlighet med andra delar av den ideologiska 

bakgrunden. 

      Det första argumentet är att utredningen nästan uteslutande inriktar sin 

grundlagsdiskussion på undantagen från huvudreglerna som stadgar att samhället inte 

får frihetsberöva den enskilde. 2 kap. 8 § RF, som stadgar att den enskilde gentemot det 

allmänna är skyddad från frihetsberövanden, nämns inte över huvud taget. 2 kap. 20 § 

RF, som stadgar förutsättningarna för begränsningar av de fri- och rättigheter som 

stadgas tidigare i kapitlet, nämns endast. Ingen principiell diskussion förs kring 

huvudregeln att frihetsberövande inte får ske i artikel 5:1 EKMR. Även utredningens 

konklusion, att det system som vi förespråkar gott och väl håller sig inom de ramar som 

dras upp i Europakonventionen för vilka frihetsberövanden som är tillåtna, bör här 

nämnas.
272

 

      Det andra argumentet är utredningens argumentation för att brottsförebyggande 

frihetsberövande av dem som på grund av otillräknelighet vid gärningstillfället inte 

kunnat hållas straffrättsligt ansvariga, trots att tillämpningsförutsättningen för 

undantaget i 5:1, punkten a, EKMR, från förbudet mot frihetsberövanden, är att 

frihetsberövandet sker ”efter fällande dom”. Det finns anledning att återge 

resonemanget i exakta ordalag. Det krävs i dessa fall att: 

rätten har bifallit åklagarens yrkande på så sätt att rätten genom dom har fastställt att 

gärningsmannen har begått den otillåtna gärningen som anges i åtalet. 

      En dom av detta slag bör betraktas som fällande. Det hänger samman med att åklagaren når 

framgång med sitt yrkande på så sätt att rätten genom dom har att fastställa att gärningsmannen 

har begått den otillåtna gärning som anges i åtalet.
273
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Resonemanget är i mina ögon minst sagt tvunget i sig . Ställer man resonemanget mot 

utredningens förslag om införande av tillräknelighetsreglering och omhuldande av 

skuldprincipen är jag beredd att påstå att det är ohållbart. Utredningen hävdar med 

emfas att begåendet av en otillåten gärning inte bör räcka för att någon skall fällas till 

ansvar för brott i en svensk internrättsligt kontext. Utredningen hänvisar inte till att 

Europadomstolen skulle vara av någon avvikande mening vad gäller innebörden av 

brottsbegreppet. Varför skulle då inte samma brottsbegrepp som gäller i svensk 

internrättslig kontext göras gällande i en svensk europakonventionsrättslig kontext? 

      Sammanfattningsvis kan om förhållandet mellan förslagen på särskilda 

skyddsåtgärder och den ideologiska bakgrunden i SOU 2012:17 sägas följande: 

Förslagen korresponderar inte med den ideologiska bakgrunden på en del väsentliga 

punkter. Det går att ifrågasätta om den ideologiska bakgrunden över huvud taget ger 

stöd för införande av brottsförebyggande frihetsberövanden. Vidare är den ideologiska 

bakgrunden i vissa delar oklar eller direkt motsägelsefull. 

 

8 Avslutning 

8.1 Summering  

I detta examensarbete refereras och analyseras de olika brottsförebyggande 

frihetsberövanden som har funnits i svensk rätt mellan 1927 och 1981 - detta vad gäller 

såväl de konkreta reglerna som deras ideologiska bakgrund. Utmönstrandet av 

brottsförebyggande frihetsberövanden genom prop. 1980/81:76 samt förslagen på 

återinförande av brottsförebyggande frihetsberövanden i SOU 2012:17 undergår en 

motsvarande typ av behandling. Vidare jämförs ingripandegraden i de olika 

brottsförebyggande frihetsberövandenas konkreta regler (inklusive förslagen i SOU 

2012:17). Jag har därvid funnit att internering enligt 30 kap. i ursprungliga BrB är mera 

ingripande, och att särskilda skyddsåtgärder är något mindre ingripande, än de andra 

brottsförebyggande frihetsberövandena. Slutligen har analyserats huruvida de konkreta 

reglerna korresponderar med deras ideologiska bakgrund. Enligt min mening 

korresponderar de brottsförebyggande frihetsberövanden som tidigare funnits i svensk 

rätt med sina ideologiska bakgrunder medan förslagen i SOU 2012:17 inte gör det.  
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8.2 Möjliga närliggande studier 

Det finns förmodligen många möjliga forskningsprojekt som till sina studieobjekt och 

syften liknar den här uppsatsen. Nedan följer några förslag, som jag tänkt på – med 

förhoppningar att någon blivande uppsatsstudent i juridik eller någon annan intresserad 

skall nappa på något av dem. 

      En jämförelse mellan brottsförebyggande frihetsberövanden och 

tvångsvårdslagstiftning, eller en isolerad studie av den sistnämnda, skulle kunna göras. 

Främst tänker jag här på lagen om psykiatrisk tvångsvård och den revidering av denna 

som föreslås i SOU 2012:17. 

      Att titta på andra brottsförebyggande, och för den enskilde ingripande, åtgärder är 

också en möjlighet. Detta antingen i syfte att jämföra med brottsförebyggande 

frihetsberövanden eller för deras eget intresses skull. Ett historiskt exempel är 

steriliseringslagstiftningen, där idéer om oskadliggörande fick ett kanske än mer 

ingripande genomslag än vad de fick/kommer att få i de brottsförebyggande 

frihetsberövandena. 

      En tredje möjlighet är att studera lagstiftning som inte är brottsförebyggande i den 

mening jag har använt ordet, men som tar sikte på att förebygga andra oönskade 

företeelser än brott – och samtidigt är ingripande för den enskilde. Här kan med fördel 

det övergripande fokuset flyttas från där det har legat i min uppsats – brottslighetens 

orsaker och bemötande – till ett än mer grundläggande plan, nämligen 

kriminaliseringsprinciperna: Vad bör/skall/kan över huvud taget utgöra brott? 

      En fjärde möjlighetär att lyfta blicken från de svenska förhållandena och se hur man 

har resonerat kring brottsförebyggande frihetsberövanden i andra länder. 

 

Appendix 

Slutligen vill jag passa på att, för att infria ett löfte, göra reklam för ett verk min gode 

vän Johan Edgren har författat. Verket, Sawn softwood in Egypt – A market study, har 
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inga beröringspunkter med mitt examensarbete, men är värt att läsa för den förträfflige 

upphovsmannens skull.
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