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1 Inledning 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

I alla tider har psykiskt störda lagöverträdare på något vis särbehandlats av rättssystemet. 

Prövningen av om en psykisk störning ska påverka de allmänna brottsförutsättningarna och 

valet av påföljd har därför utfallig olika vid olika tidsperioder. Ibland har psykiskt stördas 

gärningar bedömts som mindre allvarliga än andras, i andra fall har de straffats hårdare. 

Sinnessjukdom har varit ett straff från gudarna, det har varit en familjeangelägenhet och det 

har slutligen blivit ett ansvar för samhället och är det än idag.  

De psykiskt störda lagöverträdarna har även i hög utsträckning utmålats som de själv-

klara återfallsförbrytarna. En person som handlar under påverkan av en allvarlig psykisk 

störning kommer inte alltid att agera på ett för allmänheten logiskt vis. Denna oberäknelig-

het och den osäkerhet som detta för med sig ökar möjligtvis rädslan för att återfall i 

allvarlig brottslighet ska ske. Några mål med allvarligt psykiskt störda gärningspersoner har 

fått stor medial uppmärksamhet under 2000-talet.1 Detta kan ha förstärkt allmänhetens bild 

av att psykisk sjukdom är en omständighet som ökar risken för återfall i allvarliga vålds-

brott. Om någon lider av en allvarlig psykisk störning både vid gärningen och vid doms-

tillfället får personen enligt 31 kap 3 § 2 st BrB hållas kvar inom den rättspsykiatriska 

vården om det på grund av sjukdomen finns en risk för återfall i allvarlig brottslighet. Att 

denna reglering existerar, och endast i förhållande till personer som lider av en allvarlig 

psykisk störning, kan också vid första anblick antyda att psykisk sjukdom är något som 

ökar risken för återfall. Detta tycks däremot inte vara fallet. Snarare visar studier att de som 

får psykiatrisk vård och behandling av eventuella missbruk har en betydligt lägre återfalls-

risk än personer inom andra grupper. Omständigheter så som kön, missbruk och tidigare 

återfall i brott är istället de starkaste indikatorerna för återfall i brottslighet.2 

                                                 

1 Se NJA 2004 s 702 och NJA 2012 s 45. 
2 SOU 2012:17 s 620. 
3 Dir 2008:93. 
4 SOU 2012:17 s 612. 
5 Lidberg & Wiklund, Svensk rättspsykiatri – Psykisk störning, brott och påföljd s 15. 

2 SOU 2012:17 s 620. 
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Psykiatrilagsutredningen fick år 2008 i uppdrag att göra en översyn av LPT och LRV samt 

lämna förslag till ny lagstiftning på området.3 Detta resulterade i SOU 2012:17 Psykiatrin 

och lagen – Tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd. I SOU 2012:17 föreslås en 

ändring av påföljdssystemet för psykiskt störda lagöverträdare. Tillräknelighet ska åter-

införas som ett krav för att en otillåten gärning ska utgöra ett brott. I utredningen finns 

även ett förslag om införandet av särskilda skyddsåtgärder. Särskilda skyddsåtgärder är 

samhällsskyddande åtgärder för att förebygga återfall i allvarliga våldsbrott. De som kan 

komma att bli föremål för särskilda skyddsåtgärder är de otillräkneliga lagöverträdarna samt 

de som begått en gärning under påverkan av en allvarlig psykisk störning och som avtjänat 

sitt straff.4  

På grund av att psykiskt störda alltid har särbehandlats har det länge funnits möjlighet 

att på något vis hålla dessa individer separerade från samhället. Tidigare skedde detta på 

hospital och genom tidsobestämda förvaringspåföljder. Idag finns det som ovan nämnts en 

möjlighet att hålla kvar en person inom den rättspsykiatriska vården om det finns en risk 

för återfall i allvarlig brottslighet. De tidsobestämda påföljder som tidigare funnits i Sverige 

har kunnat tillämpas på det som kallades förminskat tillräkneliga och på återfallsförbrytare. 

Den sista tidsobestämda påföljden avskaffades år 1981 på grund av att de framåtblickande 

bedömningar som skulle göras avseende återfallrisken inte ansågs vara tillräckligt till-

förlitliga. Denna påföljd ansågs därför av rättssäkerhetsskäl inte vara lämplig att ha kvar. 

Det är inte samma grupp som idag döms till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivnings-

prövning som tidigare träffades av de tidsobestämda förvaringspåföljderna. Däremot liknar 

de grupper som träffades av regleringarna varandra och lagarna motiverades eller motiveras 

av behovet av samhällsskydd. Många av de som dömdes till förvaring eller internering led 

även av någon form av psykisk störning, om än av mildare grad än de som döms till rätts-

psykiatrisk vård. 

 

1.2 Syfte 

 

Huvudsyftet med denna uppsats är att utreda lämpligheten av förslaget om införandet av 

särskilda skyddsåtgärder och eventuell problematik som skulle kunna uppstå om lagen 

                                                 

3 Dir 2008:93. 
4 SOU 2012:17 s 612. 
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infördes. Jag kommer att beröra denna fråga både rörande lämpligheten i allmänhet med en 

lag om tidsobestämd förvaring på grund av återfallsrisk och i förhållande till att lagen 

endast är tillämplig på psykiskt störda lagöverträdare. 

För att utreda denna fråga är det även av intresse att undersöka om de särskilda 

skyddsåtgärderna kommer att innebära någon större skillnad mot reglerna i 31 kap 3 § 2 st 

BrB om särskild utskrivningsprövning. Kommer samma grupp att träffas av särskilda 

skyddsåtgärder som de som idag vårdas inom rättspsykiatrin med särskild utskrivnings-

prövning? Och kommer de särskilda skyddsåtgärderna innebär något ytterligare skillnad 

mot 31 kap 3 § BrB utöver en tydligare distinktion mellan vård och samhällsskydd? 

Uppsatsen kommer även genomgående att belysa den särbehandling som sker av 

psykiskt störda personer som begår brott och ifrågasätta varför just dessa skall utsättas för 

samhällsskyddande åtgärder. Borde inte samhällsskyddande regler i så fall även införas för 

andra, potentiellt farligare, grupper?  

 

1.3 Metod 

 

För att utreda de frågor som presenterats ovan kommer jag att utgå ifrån gällande rätt. 

Denna kommer att analyseras utifrån relevanta rättskällor för att belysa eventuell 

problematik eller fördelar med reglerna för psykiskt störda lagöverträdare. Jag kommer att 

utgå ifrån lagar, betänkanden och förarbeten. Delar av uppsatsen kommer att behandla 

förslaget i SOU 2012:17 och hur en framtida reglering om påföljder för psykiskt störda 

lagöverträdare skulle kunna se ut. Jag kommer även att ta ledning av relevant doktrin och 

använda mig av historiska jämförelser. Detta för att bättre kunna argumentera för och emot 

särskilda skyddsåtgärder och visa på den särbehandling som finns av psykiskt störda lag-

överträdare. Vidare kommer vissa rättspsykiatriska riskbedömningsinstrument att beröras i 

kapitel 7. Detta är instrument som jag inte har erfarenhet av att hantera. Jag kommer därför 

att ta stöd i vad författare inom rättspsykiatrin skriver om riskbedömningar och redogöra 

både för doktrin som är positivt inställd och den som har en mer skeptisk inställning till 

riskbedömningar inom straffrätten.  

 

1.4 Avgränsningar 
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Uppsatsen kommer framförallt behandla de särskilda skyddsåtgärdernas lämplighet och 

existens i ett modernt straffrättsligt system. För att denna fråga ska kunna utredas kommer 

förslaget om att återinföra ett tillräknelighetskrav i svensk straffrätt att behöva beröras. 

Däremot kommer tillräknelighetskravets utformning, lämplighet och placering i BrB inte 

att behandlas ingående. 

Som nämnt i 1.3 kommer jag redogöra för vissa rättspsykiatriska riskbedömnings-

instrument. Dessa källor kommer endast att användas för att diskutera de särskilda skydds-

åtgärdernas lämplighet. Någon djupgående analys av de rättspsykiatriska aspekterna av 

detta rättsområde kommer inte att presenteras.  

 

2 Historisk bakgrund 

 

 

Detta kapitel kommer behandla hur psykiskt störda lagöverträdare har hanterats under 

olika tidsperioder och hur olika ideologier påverkar synen på psykisk störning och straff-

rättsligt ansvar. De senare avsnitten kommer att behandla de tidsobestämda påföljder som 

tidigare existerat i vårt rättssystem. Kapitel 2 ska främst fungera som bakgrund till 

diskussionen om samhällsskyddsåtgärders lämplighet som förs i kapitel 6. För detta är det 

intressant att se vilka motiv som har legat bakom äldre regleringar, vilka som har varit 

föremål för dessa regleringar samt av vilka skäl dessa regleringar har avskaffats. 

 

2.1 Utan vett och vilja 

 

2.1.1 Utvecklingen fram till 1800-talet 

 

Psykiskt störda lagöverträdare har i alla tider särbehandlats. Redan i bibelns Femte 

Mosebok anges att en dråpare ska få leva om han flyr till någon av de tre fristäder som där 

nämns, efter att ha dräpt en person ”utan vett och vilja”.5 Gemensamt för de första sär-

regleringarna för psykiskt störda var att de sinnesjuka ansågs sakna förnuft. Denna 

                                                 

5 Lidberg & Wiklund, Svensk rättspsykiatri – Psykisk störning, brott och påföljd s 15. 
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förnuftsbrist var skälet till att de psykiskt störda inte skulle dömas till ansvar.6 Vad gäller 

svensk rätt, så har även här alltid funnits regler som särbehandlar psykiskt störda som 

begått brott. I de svenska landskapslagarna skulle ätten för tinget kungöra om någon var 

avvita, från vettet. Efter detta skulle släktingar till den avvita hålla denna i fängsel eller på 

annat sätt skydda henne eller honom från att begå brott. Om den sjuke ändå begick en 

brottslig gärning efter detta så skulle denna gärning klassas som en vådagärning, en oaktsam 

gärning. Under 1300- och 1400-talet närmade sig Sverige övriga Europa allt mer och den 

romerska rättens begrepp mens rea fick inflytande på den svenska straffrätten. Mens rea 

betyder den onda viljan och innebär att hänsyn tas till gärningspersonens psykiska tillstånd 

vid brottstillfället. Ett så kallat ansvarsrekvisit. Under denna tid var straffen för de, som då 

benämndes sinnesjuka brottslingar, samma som för andra. Det var däremot vanligt att 

mildare straff dömdes ut på grund av sjukdomen. De sinnessjuka straffades eftersom att all 

bestraffning ansågs vara allmänpreventiv.7  

Samhället präglades starkt av den katolska tron och sinnesjukdomar var något som 

skulle kunna drivas ut med ristning och tukt. De sjuka ansågs vara besatta av onda andar 

som de skulle renas från. Att lida av en psykisk sjukdom var därför någonting skamligt, det 

var ett straff från gud. Det var först vid slutet av 1600-talet som det uppställdes ett krav på 

att samhället skulle ta hand om de psykiskt störda. Innan detta fick familjerna själva ta 

ansvar för vården. När ansvaret istället lades på staten påbörjades inrättandet av hospital 

för psykiskt sjuka. De psykiskt störda som begick brott skulle då dömas till vård och 

förvaras för att förhindra att de orsakade mer skada. I ett kungligt brev från 1826 

bestämdes att när en person som var vansinnig stod tilltalad för ett brott så kunde vård 

utdömas istället för straff.8  

 

2.1.2 Strafflagen 

 

I och med Franska revolutionen spreds tankar influerade av upplysningstiden till Sverige.  

För lika brott skulle lika straff utdömas och alla var att anse som lika inför lagen.9 År 1811 

tillsattes en lagkommitté för att skapa en allmän civillag och en allmän kriminallag, med 

inspiration tagen från de moderna upplysningskodifikationer som antagits i Europa. 

                                                 

6 SOU 1996:185 s 514. 
7 Lidberg & Wiklund, Svensk rättspsykiatri – Psykisk störning, brott och påföljd s 16 f. 
8 A a s 17. 
9 Lidberg & Wiklund, Svensk rättspsykiatri – Psykisk störning, brott och påföljd s 18. 
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Kodifikationerna möttes däremot av mycket kritik från Högsta domstolen då de ansågs 

utgöra ett avsteg från den svenska rättstraditionen. Lagstiftningsarbetet kom därför att 

bromsas upp.10 Kommitténs förslag ledde aldrig till några kodifikationer men delar av 

förslaget genomfördes genom införande av SL.11 Under reformarbetet inför SL kom 

humanitet att upphöjas till en bärande princip. Även legalitetsprincipen hämtades från 

upplysningsfilosofernas tankar som straffrättens syfte och funktion. Med dessa hoppades 

man kunna komma till rätta med de godtyckliga straffen.12 SL infördes år 1864 och gällde 

fram till att BrB infördes år 1965. I SL angavs att lika straff skulle dömas för lika brott. 

Detta synsätt kom att kallas den klassiska straffrätten.13 Vidare infördes i lagens femte 

kapitel regler som kunde minska eller utesluta straffbarhet. De som var avvita eller som 

berövats förståndets bruk genom sjukdom eller ålderssvaghet skulle vara fria från ansvar. 

Dessa kom att kallas otillräkneliga och var enligt 5 kap 5 § SL straffria.  

 

2.1.3 Motsättningar utvecklas mellan straffrätten och rättspsykiatrin 

 

Olof Kinberg, den första svenska professorn i rättspsykiatri, skrev i sin avhandling år 1908 

om möjligheten att förutsäga och behandla kriminalitet. Han föreslog att alla som begått 

brott, som inte var av rent tillfällig natur, skulle genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. 

På detta vis skulle de kriminella elementen kunna kartläggas och utredas. Med denna 

information skulle register kunna sammanställas och användas för att förebygga framtida 

brott.14 Han företrädde tanken att även psykiskt störda skulle straffas för de brott de begått. 

Samhället skulle enligt honom ha en rätt att vidta åtgärder mot de som begått brott. Varje 

enskild brottsling skulle få behandling som var anpassad för just dem. Vid denna 

bedömning skulle hänsyn tas till bland annat ålder och till om någon var en återfalls-

förbrytare eller inte.15  

Under denna tid fanns en motsättning mellan de straffrättsliga reglerna och rätts-

psykiatrin. SL byggde på den klassiska straffrättsläran och förespråkade att förmåga att 

förstå lagens innebörd och handlingars konsekvens skulle vara avgörande för frågan om 

                                                 

10 Modeér, Historiska rättskällor: en introduktion i rättshistoria s 183. 
11 Qvarsell, Utan vett och vilja – Om synen på brottslighet och sinnessjukdom s 102. 
12 Aspelin, Straffets grunder – historisk bakgrund s 115. 
13 Lidberg & Wiklund, Svensk rättspsykiatri – Psykisk störning, brott och påföljd s 18. 
14 A a s 22. 
15 Qvarsell, Utan vett och vilja – Om synen på brottslighet och sinnessjukdom s 181. 
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ansvar för brott skulle föreligga. Detta innebar att den sinnessjuke skulle vara straffri.16 

Kinberg, men även andra inom rättspsykiatrin, förespråkade istället utökade möjligheter att 

döma till vård och individuell anpassning av vården.17 

 

2.2 Förvaring och internering 

 

2.2.1 1927 års lagar om förvaring och internering 

 

De första tidsobestämda straffen infördes år 1927 genom lagen (1927:107) om förvaring av 

förminskat tillräkneliga och genom lagen (1927:108) om internering av återfallsförbrytare. 

Det som ledde fram till införandet av dessa lagar var bland annat den kritik som framförts 

mot att personer kunde tillerkännas en strafflättnad genom 5 kap 6 § SL. Denna paragraf 

var tillämplig på personer som led av psykisk sjukdom, då sjukdomen inte var så allvarlig 

att personen enligt 5 kap 5 § SL var att anse som straffri. Det ansågs olämpligt att en 

person på grund av psykisk sjukdom kunde ges en strafflättnat. Personer med psykiska 

defekter borde enligt kritikerna istället, av samhällsskyddande skäl, utsättas för längre 

frihetsberövanden. De kroniska återfallsförbrytarna ansågs utgöra ett annat problem som 

behövde åtgärdas. Det fanns ett behov av att, för att åstadkomma ett fullgott skydd, kunna 

inkapacitera dessa av samhällsskyddande skäl. 18  

I SOU 1923:36 uttalas att de otillräkneliga och de unga inte ska utsättas för straff. 

Detta beror på att bara personer med fri vilja ska kunna träffas av skuld. Ett preventions-

straff grundas däremot inte på skuld utan på farlighet. Även en sinnesjuk kan vara farlig, 

även om hon eller han saknar skuld.19 I förslaget diskuteras vidare det som kallas en mellan-

form till straff, där såväl den ungdomlige som den halvabnorme förbrytaren, den som inte 

är att bedöma som otillräknelig men som ligger nära denna gräns, kan få mildare straff än 

övriga lagöverträdare. Detta ansågs olämpligt då straff överhuvudtaget inte passade för 

denna grupp. Att förkorta straffet ändrade inte detta faktum. Det var enligt förslaget 

snarare så att förkortandet i sig var olämpligt. Istället krävdes en mer långvarig reaktion. 

Detta skulle däremot inte vara i form av ett straff utan genom en uppfostrande behandling. 

                                                 

16 A s s 102. 
17 A a s 181. 
18 Prop 1980/81:76 s 75. 
19 SOU 1923:36 s 63 f. 
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Det uttalades även att för de personer som bedöms vara halvabnorma så orsakar ofta 

abnormiteten en ökad grad av samhällsfarlighet, jämför med för normala brottslingar.20 För 

att kunna förvaras med stöd av lagen om förvaring av förminskat tillräkneliga skulle lag-

överträdaren enligt 2 § vid brottet och fortfarande vid domstillfället lida av den typ av 

psykiska defekter som anges i 5 kap 6 § SL. Personen skulle även på grund av sin sinnes-

beskaffenhet endast i ringa mån vara straffmottaglig. Lagöverträdaren skulle vidare vara 

farlig för annans säkerhet till person eller egendom. Om en frihetsberövande påföljd istället 

hade valts för den tilltalade, skulle straffen uppgått till minst 2 år.  

För internering med stöd av lagen om internering av återfallsförbrytare krävdes att den 

begångna gärningen eller gärningarna utgjorde ett återfall i brott. För att döma någon till 

internering för första gången krävdes det enligt 3 § att personen sedan tidigare dömts till 

straffarbete vid fyra tillfällen, att personen hade undergått straffarbete i sammanlagt minst 

tio år och att personen under tiden den undergått straffarbete eller inom fem år från detta 

på nytt begått brott som motsvarat straffarbete i minst två år. En ytterligare förutsättning 

för internering var enligt 3 § sista stycket att gärningspersonen på grund av sin sinnes-

beskaffenhet och annat som varit upplyst i målet måste antas inte vilja bättra sig genom 

straff.  Gärningspersonen skulle på grund av detta anses utgöra en fara för annans säkerhet 

till person eller egendom. Lagen om internering av återfallsförbrytare fick inte tillämpas på 

personer som omfattades av 5 kap 6 § SL.  

Beträffande de bedömningar som skulle göras inför en eventuell utskrivning från 

förvaring sägs i utredningen följade ”Beträffande svårigheten för nämnden att ställa en 

prognos för den förvarades uppförande, därest han lösgives, är tydligt, att nämnden aldrig 

kan hava någon full säkerhet, för att han icke skall ånyo begå brott. Nämnden måste här, 

såsom uti allt mänskligt handlande, gå efter sannolikhet. Finner den i hög grad sannolikt, att 

den förvarade på fri fot, även utan tillsyn, skall förhålla sig laglydigt, så förordnar den om 

frigivning (och har därmed definitivt skilt den förvarade från sig). Anser den sig ej kunna 

ställa en så gynnsam prognos men finner dock avgjort sannolikt, att han under förutsätt-

ning av tillsyn icke skall visa sig vådlig, så förordnar den om utskrivning på prov. Vågar 

nämnden ej ens ställa denna prognos, så behåller den honom i anstalten.”21 Det krävdes för 

utskrivning en hög grad av sannolikhet för att återfall inte skulle ske. Citatet kan tolkas som 

                                                 

20 A bet s 65-67. 
21 A bet s 83. 
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att det i princip kunde vara lämpligare att hålla en person fortsatt frihetsberövad för 

säkerhets skull, än att skriva ut personen från anstalten.  

 

2.2.2 Lag om förvaring och internering i säkerhetsanstalt 

 

De två lagarna från år 1927 reviderades år 1937 och slogs samman till en genom 

lagen(1937:461) om förvaring och internering i säkerhetsanstalt. Denna trädde i kraft år 

1946. Samma år ändrades reglerna om tillräknelighet i 5 kap SL. Enligt den nya lydelsen i 5 

kap 5 § SL kunde den som led av sinnessjukdom, sinnesslöhet och annan psykisk 

abnormitet med så djupgående natur att den kunde anses jämställd med sinnessjukdom 

vara att anse som straffri. Om gärningen begåtts under inflytande av en annan själslig 

abnormitet än vad som angavs i 5 kap 5 § SL kunde straffet sättas ner med stöd av 6 § 

samma kapitel. Det infördes även en ny bestämmelse i kapitlet, 6 a §, om att förvaring i 

säkerhetsanstalt i vissa fall kunde användas istället för straff då den som begått brott till sin 

sinnesbeskaffenhet avvek från det normala. Lagstiftningen byggde på ett förslag från 

Strafflagsberedningen.22 Från 1927 års lagar behölls kravet på att lagöverträdaren inte skulle 

var mottaglig för straff och att hon eller han skulle utgöra en fara för annans liv eller 

egendom. Genom den nya lagen utmättes inget straff vid förordnande av förvaring eller 

internering. Påföljden skulle enligt 1 § utdömas direkt istället för straff. För att dömas till 

förvaring krävdes att den dömde vid gärningstillfället och vid domen var av en sinnes-

beskaffenhet som avvek från den normala även om personen inte var straffri enligt 5 kap 5 

§ SL. Det krävdes även att straffarbete kunde följa på brottet eller i fråga om sexualbrott, 

straffarbete eller fängelse. Vad gäller internering krävdes det att lagöverträdaren tidigare 

dömts till straffarbete eller förvaring minst två gånger eller att den undergått straffarbete 

eller förvaring i minst fyra år. Vidare krävdes att lagöverträdaren, under tiden som den har 

undergått straffarbete eller inom fem år från frigivning från internering, begått brott på 

vilket det kunde följa straffarbete. En person som kunde dömas till förvaring eller den som 

genomförde livstids straffarbete kunde inte dömas till internering. 

 

  

                                                 

22 SOU 1942:59. 
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2.3 Efter brottsbalkens införande 

 

2.3.1 Allmänt om synen på påföljder vid brottsbalkens införande 

 

År 1934 framlades av Karl Schlyter ett reformprogram för att avskilja fler grupper av lag-

överträdare som inte skulle få dömas till fängelse. Dessa grupper var ungdomar, 

psykopater, sinnesjuka och alkoholister. Istället för fängelse skulle dessa individer erbjudas 

vård i frihet eller behandling på sjukhus eller vårdanstalt. Med detta mål tillsattes 1938 

strafflagsberedningen.23 Beredningen lade år 1956 fram förslaget Skyddslag, med förslag på 

ett nytt påföljdssystem. I betänkandet framställdes konsekvent att vård och behandling 

borde användas istället för straff.24  

BrB infördes år 1965 och var kraftigt influerad av individualpreventiva tankar. 

Däremot fick inte de individualpreventiva tankarna fullt genomslag. Införandet av BrB kan 

sägas ha varit en kompromiss mellan allmänpreventiva och individualpreventiva tankar. 

Rätten skulle med iakttagande av upprätthållandet av allmän laglydnad välja den påföljd 

som bäst skulle främja den dömdes återanpassning i samhället. Behandlingstanken fick 

stort genomslag vid påföljdsvalet.25 Exempelvis ansågs det inte vara ett problem, utan 

snarare önskvärt, att en påföljds längd skulle anpassas efter individens behov av vård eller 

av andra brottsförebyggande åtgärder. Proportionalitetsprincipen från 1864 års strafflag 

ansågs vara en omodern företeelse. Istället poängterades att utvecklingen gått mot allt fler 

undantag från regeln att straff i vedertagen mening skulle följa på brott.26 Strafflags-

beredningen uttalade i sitt förslag följande om påföljdsbestämning ”Det har efter hand 

framstått allt klarare, att det lämpligaste medlet att skydda samhället mot brottslighet 

ingalunda alltid är ett ingripande vars art och intensitet bestämmes huvudsakligen efter 

brottets beskaffenhet. Vid sidan av de ursprungliga straffen har inom kriminalvården 

tillskapats reaktionsformer, där behandlingen i stället rättar sig efter brottslingens 

personliga egenskaper och behov. Till dessa reaktionsformer — för vilka benämningen 

skyddsåtgärd hittills har använts — är att räkna villkorlig dom med övervakning och 

särskilda föreskrifter, ungdomsfängelse, förvaring och internering.”27. Med dagens synsätt 

                                                 

23Aspelin, Straffets grunder – historisk bakgrund s 121. 
24 SOU 1956:55. 
25 Aspelin, Straffets grunder – historisk bakgrund s 122.  
26 SOU 1956:55 s 31. 
27 A bet s 235. 
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är proportionalitetsprincipen i 1864 års strafflag att anse som betydligt modernare än de 

tankegångar som låg bakom införandet av BrB. Detta visar på att de hänsyn som ligger 

bakom påföljdssystemet varierar med tiden och att det även inom juridiken finns trender 

som kommer igen.  

Genom införandet av BrB avskaffades även möjligheten att meddela straffriförklaring 

för psykiskt störda. Istället ersattes denna regel med påföljder för psykiskt avvikande, 

exempelvis överlämnande till sluten psykiatrisk vård.28 Anledningen till att straffri-

förklaringarna togs bort var att det inte ansågs finnas något hinder för att kunna döma 

psykiskt störda till ansvar för brott. Detta motiverades genom att det vid sidan av det 

egentliga straffet efter hand hade kommit att utvecklats påföljder där hänsyn kunde tas till 

behandlingsbehovet hos lagöverträdaren. Att uppdela personer i straffbara och straffria 

ansågs tillhöra en äldre tid då straff skulle utmätas med hänsyn till brottets svårhet och 

gärningspersonens skuld.29  

I ett individualpreventivt system är den rättstridiga handlingen inte i fokus på samma 

sätt som i ett allmänpreventivt system. Det straffrättsliga ingripandet ska istället styras av 

vilka åtgärder som framstår som lämpliga för att straffsystemets övergripande mål ska 

kunna förverkligas. Ett viktigt mål i ett individualpreventivt system är att personen inte ska 

begå brottsliga gärningar igen. Då är en straffrättslig reaktion många gånger lämpligare än 

att fria från ansvar.30   

 

2.3.2 Påföljden internering 

 

Internering, som var en sammanslagning av de tidigare påföljderna förvaring och 

internering, fanns från och med införandet av BrB tills den avskaffades år 1981. Samman-

slagningen motiverades med att det var svårt att påvisa någon egentlig skillnad mellan de 

personer som skulle träffas av antingen den ena eller den andra regleringen. Internerings-

bestämmelsen hade inte heller tillämpats sedan år 1948.31 Vad som i BrB kom att kallas 

internering liknade mer den tidigare förvaringsbestämmelsen.32 En skillnad mellan den nya 

påföljden internering och bestämmelserna i 1937 års lag var att internering i BrB 

                                                 

28 Prop 1962:10 del C s 352. 
29 A prop s 103. 
30 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott s 303. 
31 Prop 1980/81:76 s 78. 
32 Prop 1962:10 del C s 319. 
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uttryckligen betecknades som en brottspåföljd.33 Innan BrB infördes betecknades förvaring 

och internering som skyddsåtgärder.34 För att internering skulle kunna användas som 

påföljd krävdes att straffet för brottet, eller något av de aktuella brotten, kunde uppgå till 

fängelse i minst två år. Det krävdes även att ett långvarigt tidsobestämt frihetsberövande 

var nödvändligt för att förebygga fortsatt allvarlig brottslighet. Denna bestämmelse 

återfanns i 30 kap BrB.35 Vid införandet av BrB poängterades även principen om att de 

som var internerade skulle genomgå resocialiserande behandling. De som dömdes till 

påföljden internering placerades fortfarande vid denna tid på egna interneringsanstalter.36  

År 1981 hade samtliga tidsobestämda påföljder förutom internering avskaffats. 

Anledningen till detta var en allt mer utbredd skepsis mot frihetsberövanden på obestämd 

tid. En utredning tillsattes inom justitiedepartementet under våren 1979, denna resulterade i 

promemorian Ds Ju 1979:5 om internering.37 Stora delar av denna promemoria lades till 

grund för beslutet i Prop 1980/81:76 att avskaffa interneringspåföljden. Internering kan 

sägas ha haft två huvudsyften, behandling och inkapacitering.38 Vid denna tid framkom att 

de internerade behandlades på samma vis som fängelsedömda med långa straff. Det 

tillhandahölls inte någon speciell behandling för de internerade. Därför kunde inte 

behandlingstanken användas som ett argument för att behålla påföljden. De internerade 

förvarades även sedan år 1974 på samma anstalter som de som dömts till långa fängelse-

straff.39 Vidare fanns det även vid denna tid omfattande forskning som visade att 

behandling inte kunde påverka en person att leva ett laglydigt liv.40  

Vad gäller det andra huvudsyftet, inkapacitering, så fanns det enligt propositionen små 

möjligheter att bedöma riskerna för återfall i brott.41 Det ansågs krävas andra, tungt 

vägande skäl, för att frihetsberöva något på grund av återfallsrisk. I Prop 1980/81:76 

uttalas följande ”Kärnfrågan i detta sammanhang blir enligt promemorian om man vid 

ifrågasatt frigivning av den internerade, dvs. vid utgången av minsta tiden, har möjlighet att 

göra en så tillförlitlig farlighetsbedömning att det kan vara försvarbart att hålla honom kvar 

i anstalt under en längre obestämd tid. Med hänsyn till vad som bl.a. i olika vetenskapliga 

                                                 

33 Prop 1980/81:76 s 78. 
34 SOU 1956:55 s 22. 
35 Prop 1962:10 del C s 320. 
36 Prop 1980/81:76 s 38. 
37 A prop s 36. 
38 Prop 1980/81:76 s 123.  
39 A prop s 39. 
40 A prop s 124. 
41 A prop s 37. 
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undersökningar har påvisats i fråga om svårigheterna att göra tillförlitliga prognoser om 

återfall i sällan förekommande grova brott måste enligt promemorian frågan besvaras 

nekande.”42 Vidare nämns som argument mot påföljden att denna möjliggör frihets-

berövanden under längre tid än vad brottets allvar kräver. Detta innebär ett avsteg från 

proportionalitetsprincipen.43 I justitiedepartementets promemoria presenterades ett antal 

utredningar om de personer som utsattes för internering och om deras hälsotillstånd. Dessa 

visade att de flesta internerade kom från en dålig uppväxtmiljö, de hade tidiga beteende-

rubbningar och hade haft problem med anpassningen till vuxenlivet. Ofta led även de 

internerade av någon form av psykisk störning. Alkohol- och narkotikamissbruk var även 

mycket vanligt inom gruppen.44 De internerade mådde även sämre än de fängelsedömda. 

Eftersom påföljden kunde förlängas på obestämd tid blev ovissheten om när frigivning 

skulle komma att ske mycket psykiskt påfrestande för de internerade. De internerade kände 

sig även mer pressade än de fängelsedömda då påföljden hade betydligt längre 

övervakningstider, normalt tre år från frigivningen. Om den internerade inom denna tid 

återföll i brott kunde de återigen interneras på obestämd tid. Detta skapade hos många en 

känsla av hopplöshet och istället för att interneringen var rehabiliterande motverkade 

denna snarare personens vilja att upphöra med brottslig verksamhet.45 Promemorian kom 

med stöd av dessa argument fram till att interneringsstraffet skulle ha en så pass marginell 

preventiv effekt att bevarandet av påföljden skulle orsaka betydligt mer skada än nytta.46  

 

2.4 Kort om de reformförslag som lämnats innan SOU 2012:17 

 

2.4.1 SOU 1996:185 Straffansvarets gränser 

 

Straffansvarsutredningens uppdrag var att utreda vissa frågor inom den allmänna straff-

rätten. Ändamålsenligheten bakom de rättsliga reglerna rörande gärningar som någon 

begått under påverkan av självförvållat rus, en allvarlig psykisk störning eller en tillfällig 

sinnesförvirring skulle bland annat utredas.47 Det uppmärksammade målet NJA 1995 s 4848  

                                                 

42 A prop s 40. 
43 A prop s 122.  
44 A prop s s 93. 
45 A prop s 111. 
46 A prop s 127. 
47 SOU 1996:185 s 525. 
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och frågan hur kortvariga psykostillstånd, som till viss del kunde vara självförvållade skulle 

hanteras, var en av de problem som utredningen identifierade med den dåvarande 

regleringen.  

Det togs, enligt utredningen, inte tillräcklig hänsyn till att vissa personer helt borde 

frias från straffrättsligt ansvar. Att enbart ha en reglering med begränsade påföljdsval för 

dessa individer ansågs inte vara tillräckligt. En person som inte haft någon faktiskt förmåga 

att rätta sig efter lagen på grund av en förvrängd verklighetsuppfattning eller på grund av 

tvångsmässiga beteenden av allvarligare grad ska inte bestraffas. 49 I dessa fall kan 

fortfarande finnas behov av ingripanden från samhällets sida. Detta kan vara antingen av 

vårdskäl eller på grund av behovet av samhällsskydd. Utredningen föreslog därför att 

ansvarsförmåga återigen skulle vara ett krav för straffrättsligt ansvar. Denna återgång till 

ordningen innan 1965 års lagändring ansågs också motiverad av att vi lever i en allt mer 

internationaliserad värld och de flesta andra länder har en ordning där ansvarsförmåga är 

ett krav för straffbarhet.50 Utredningen nämner också att uppsåtskravet i praxis tycktes vara 

lättare uppfyllt om personen led av en allvarlig psykiskt störning. Detta innebar att en 

person orättfärdigt kunde komma att åläggas straffrättsligt ansvar.51 Redan i detta förslag 

nämndes även den etiska problematik som föreligger vid rättspsykiatrisk vård med särskild 

utskrivningsprövning och kvarhållandet av personer utan vårdbehov inom den rätts-

psykiatriska vården.52  

Utredningen ansåg sig inte ha utrymme att föreslå de ingripande reformerna av straff-

rättsystemet som skulle krävas för ett återinförande av tillräknelighet, istället utformades ett 

modellförslag för hur ett nytt straffsystem bör utformas. Modellförslaget skulle fungera 

som underlag för det fortsatta reformarbetet. Detta förslag var uppdelat i tre delar. Den 

straffrättsliga aspekten, vårdaspekten och samhällsskyddsaspekten. 53 Den första av dessa 

visar på att den som inte kan klandras för sin gärning inte heller ska straffas för den. 

Tillräknelighet som krav för straffrättsligt ansvar ska därför införas. Däremot ska den som 

anses kunna straffas för sin gärning få ett straff som står i proportion till gärningens straff-

värde även om personen led av en allvarlig psykisk störning vid brottstillfället. Vård-

aspekten syftar till att den som är i behov av vård ska få tillgång till denna. Beslut om rätts-

                                                                                                                                               

48 NJA 1995 s 48 behandlas närmare i avsnitt 2.5  
49 SOU 1996:185 s 524. 
50 A bet s 523 f. 
51 A bet s 529. 
52 A bet s 526. 
53 A bet s 537. 
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psykiatrisk vård ska kunna fattas oberoende om gärningspersonen bedöms vara 

otillräknelig eller om denne ska dömas till fängelse.54 Den sista aspekten, samhällsskydds-

aspekten, syftar till att när det finns en påtaglig risk för återfall i brottslighet av allvarligt 

slag bör det finnas en möjlighet för samhället att reagera för att undanröja eller minska 

risken. Modellförslaget i SOU 1996:185 krävde inte att störningen skulle vara allvarlig. 

Enligt utredningen behöver samhällsskydd kunna beaktas i vissa fall där lagöverträdarens 

störning inte är att bedöma som allvarlig.55 Stora delar av kritiken och förslagen i SOU 

1996:185 kan fortfarande sägas ha relevans. De förändringar som har skett sedan 

Straffansvarsutredningen betänkande är lagändringarna i 29 kap 3 § och 30 kap 6 § BrB 

som infördes genom Prop 2007/08:97.56 

 

2.4.2 SOU 2003:3 Psykisk störning, brott och ansvar 

 

Syftet bakom SOU 2002:3 var att utreda frågor om ansvar och påföljder för psykiskt störda 

lagöverträdare. Psykansvarskommittén skulle lämna förslag på en ny påföljdsreglering för 

de psykiskt störda lagöverträdare som kunde bedömas som straffrättsligt ansvariga. Denna 

reglering skulle tillgodose behovet av rimliga ingripanden med hänsyn till brottet allvar. 

Den nya regleringen skulle även tillse att psykiatrin inte längre skulle behöva bära ansvar 

för straffrättsliga hänsyn eller samhällsskyddsskäl under en längre tid än vårdbehovet 

motiverade. Utredningen skulle därför undersöka möjligheterna att införa ett 

tillräknelighetskrav och vilka konsekvenser detta skulle kunna medföra. Den skulle också ta 

ställning till hur påföljdsreglerna för psykiskt störda skulle komma att utformas och utreda 

behovet av samhällsskyddsåtgärder i ett sådant system. 57  

Det förslag som läggs fram i SOU 2012:17 bygger i stora delar på Psykansvars-

kommitténs förslag.58 Jag kommer därför nedan endast att redogöra för några skillnader 

förslagen emellan. En viktig skillnad är att tillräknelighetskravet i SOU 2002:3 skulle vara 

ett krav för att dömas till ansvar för en otillåten gärning, i SOU 2012:17 är detta istället ett 

                                                 

54 A bet s 542 f.  
55 A bet s 545. 
56 Se nedan avsnitt 2.5. 
57 Dir 1999:39.  
58 SOU 2012:17 s 743. 
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krav för att gärningen överhuvudtaget ska utgöra ett brott.59 En annan större skillnad 

mellan förslagen är utformningen av de samhällsskyddande åtgärderna. I SOU 2002:3 

föreslås att samhällsskyddsåtgärder ska införas i det straffrättsliga systemet. Beslut om 

samhällsskyddsåtgärder ska kunna fattas för den som har begått straffbelagda gärningar i 

två olika situationer. Detta är till att börja med som en åtgärd i fall där någon på grund av 

otillräknelighet inte ska anses ansvarlig för sitt handlande. Den andra situationen är då 

någon begått ett synnerligen allvarligt brott. Samhällsskyddsåtgärderna skulle då fungera 

som en tidsobestämd påföljd. 60 Vad gäller den första gruppen, de otillräkneliga lag-

överträdarna, skiljer sig Psykansvarskommitténs förslag från det i SOU 2012:17 på så vis att 

det inte uppställer något minimikrav avseende straffskalans längd för brott som kan leda till 

att en person utsätts för samhällsskyddsåtgärder. I SOU 2012:17 uppställs ett krav på att 

fängelse i 6 månader kan följa på brottet.61 Motivet för åtgärderna är däremot lika dem som 

ligger till grund för det nyare förslaget. Utredningen ansåg att då någon frias från ansvar på 

grund av otillräknelighet kan det i vissa fall på grund av personens psykiska tillstånd finnas 

en påtaglig risk för återfall i allvarliga integritetskränkande gärningar. I dessa fall borde det 

enligt utredningen finnas en möjlighet att ingripa med samhällsskyddande åtgärder.62 

Den andra gruppen, de som begått synnerligen allvarliga brott, kan enligt SOU 2002:3 

komma att utsättas för samhällsskyddsåtgärder som en tidsobestämd påföljd istället för 

fängelse. Detta ska vara möjligt om brottet har riktats mot eller inneburit fara för annans liv 

och hälsa.63 Förslaget föreslår en så kallad primär modell där domstolen redan från början 

fattar beslut om en tidsobestämd påföljd.64 Vidare krävs att brottet är begånget under 

påverkan av en psykisk störning, som inte behöver vara allvarlig, och att den tilltalade 

tidigare har dömts för ett liknande brott av allvarligt slag. Anledningen till att psykiska 

störningar som inte bedömdes vara allvarliga skulle omfattas av regleringen var enligt 

Psykansvarskommittén att risken för återfall i allvarliga brott mot liv och hälsa för vissa 

personlighetsstörda är mycket hög, betydligt högre än för exempelvis schizofrena.65 De 

som lider av schizofreni anses i normalfallet lida av en allvarlig psykisk störning medan en 

personlighetsstörning, utan att vara i kombination av andra psykiska störningar, sällan anses 

                                                 

59 A st.  
60 SOU 2002:3 s 276. 
61 SOU 2012:17 s 749. 
62 SOU 2002:3 s 277. 
63 A bet s 276. 
64 A bet s 275. 
65 A bet s 277. 
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utgöra en allvarlig psykisk störning.66 Det uppställs ingen minsta tid för fängelse i straff-

skalan för det brott som kan utgöra grund för samhällsskyddsåtgärder som en tidsobestämd 

påföljd enligt förslaget i SOU 2002:3.67 I de fall samhällsskyddsåtgärder ska utdömas som 

en tidsobestämd påföljd ska normaltiden för verkställigheten av ett straff för det aktuella 

brottet fungera som utgångspunkt för verkställighetstiden. Däremot ska tiden kunna göras 

längre på grund av intresset av samhällsskydd. Dessa hänsyn ska kunna tas både vid 

domstillfället och vid en senare prövning. Samhällsskyddsåtgärder som en tidsobestämd 

påföljd ska vara en möjlighet som tillämpas i undantagsfall. Regeln ska skapa en ventil i de 

fall där samhällsskyddsintressen kan sägas vara av särskild vikt. 68  

Denna andra grupp, de psykiskt störda lagöverträdarna som begått synnerligen 

allvarliga brott, får mig att tänka på den grupp som tidigare träffades av internerings-

påföljden. Det förslag som läggs fram i SOU 2012:17 föreslår en mer begränsad tillämpning 

av samhällsskyddande åtgärder.69 Psykiatrilagsutredningen anför som skäl emot 

Psykansvarskommitténs förslag att deras reglering skulle komma att träffa fler personer än 

de som idag döms till rättspsykiatrisk vård. Som utgångspunkt för reformen bör det vara de 

som idag träffas av rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning som kan bli 

föremål för samhällsskyddande åtgärder.70  

 

2.5 Det absoluta fängelseförbudets avskaffande 

 

Vid införandet av BrB togs tillräknelighetskravet bort från svensk rätt. De hänsyn som 

tidigare togs vid frågan om straffriförklaring enligt 5 kap 5 § SL kan sägas ha förskjutits till 

påföljdsledet.71 En person som begått en brottslig gärning och som omfattades av det så 

kallade jämställdhetsbegreppet fick inte dömas till fängelse. Med jämställdhetsbegreppet 

åsyftas den från början i 33 kap 2 § BrB(senare 30 kap 6 § BrB) angivna definitionen ”För 

brott som någon begått under inflytande av sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan själslig 

abnormitet av så djupgående natur, att den måste anses jämställd med sinnessjukdom, må 

ej tillämpas annan påföljd än överlämnande till särskild vård eller, i fall som angivas i andra 

                                                 

66 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott s 309. 
67 SOU 2012:17 s 749. 
68 SOU 2002:3 s 277. 
69 Se nedan avsnitt 6.1.1. 
70 SOU 2012:17 s 615. 
71 Berggren mfl, Brottsbalken(1 juli 2013, Zeteo), kommentar till 30 kap 6 §, under rubriken äldre rätt. 
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stycket, böter eller skyddstillsyn”. Detta låg väl i linje med de individualpreventiva skäl som 

influerade straffrätten under denna tidsperiod. Om en person är i behov av vård är det, ur 

ett individualpreventivt perspektiv, lämpligare att kunna döma henne eller honom för den 

begångna gärningen och på så sätt möjliggöra behandling.72 Jämställdhetsbegreppet kom 

genom en lagändring 1991 att ersättas med samlingsbegreppet allvarlig psykisk störning. 

Samtidigt ändrades lydelsen i den administrativa tvångsvårdslagstiftningen till det samma. 

Där löd definitionen innan lagändringen ”psykisk sjukdom och därmed jämställd psykisk 

abnormitet”. Anledningen till reformen var att jämställdhetsbegreppet var spretigt och inte 

tolkades enhetligt i praxis. Fler personer än vad som var tänkt från början bedömdes av 

domstolarna träffas av det i 30 kap 6 § angivna jämställdhetsbegreppet. Genom lag-

ändringen ville lagstiftaren att antalet fall som särbehandlades på grund av psykisk störning 

skulle minska.73 Andra skäl för reformen var att skapa ett enhetligt begrepp för både den 

straffrättsliga och den administrativa regleringen och för att anpassa formuleringen till 

modern terminologi inom psykiatrin. I propositionen framfördes att det nya begreppet 

skulle ha en något snävare tolkning än begreppet psykisk sjukdom enligt den tidigare lagen 

om psykiatrisk tvångsvård, men en något vidare innebörd än begreppet sinnesjukdom i 

BrB.74 Genom samlingsbegreppet allvarig psykisk störning ville lagstiftaren betona att 

psykiska hälsoproblem inte enbart kan förklaras på biologiska grunder, vilket ordet 

sjukdom för tankarna till, utan att även psykologiska och sociala faktorer spelar in.75  

BrB 30 kap 6 § innehöll från början ett absolut fängelseförbud. Detta förbud ändrades 

år 2008 till en presumtion mot fängelse. Syftet med reformen var att skapa ökad flexibilitet 

och i vissa fall möjliggöra proportionalitetsprincipen genomslag vid påföljdsbedömningen 

för allvarligt psykiskt störda.76 Lagändringen öppnade upp för möjligheten att döma en 

person som led av en allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället till fängelse, om 

särskilda skäl för detta föreligger. För att bedöma om särskilda skäl föreligger ska 

domstolen beakta brottets straffvärde, personens vårdbehov, om tillståndet varit själv-

förvållat genom rus eller på annat liknade sätt och omständigheterna i övrigt. 

Den tidigare lydelsen av BrB 30 kap 6 § skapade en lucka i lagen och detta, i 

kombination med svårigheten att bedöma tillfälliga förvirringstillstånd, ledde till att 

                                                 

72 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott s 303.  
73 Prop 1990/91:58 s 451. 
74 A prop s 453. 
75 A prop s 82. 
76 Prop 2007/08:97 s 1. 
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paragrafen fick kraftig kritik. Eftersom 30 kap 6 § angav ett absolut fängelseförbud om en 

brottslig gärning hade begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning och 31 kap 3 

§ anger att en tilltalad endast får överlämnas till rättspsykiatrisk vård om det föreligger ett 

reellt vårdbehov vid domstillfället kunde vissa personer ramla mellan stolarna. Om någon 

hade begått en gärning under påverkan av en allvarlig psykiskt störning så kunde inte den 

personen dömas till fängelse. Om personen också saknade vårdbehov vid domstillfället så 

kunde personen inte heller dömas till rättspsykiatrisk vård. De påföljder som då kvarstod 

var böter, villkorlig dom eller skyddstillsyn. Att domstolen i ett fall då en person begått ett 

mycket allvarigt brott skulle döma personen till skyddstillsyn ansågs leda till 

otillfredsställande resultat. Det straffrättsliga ingripandet skulle i dessa fall kraftigt under-

stiga vad som var motiverat med hänsyn till brottets allvar.77 

 Domstolens försök att komma runt detta problem ledde till att likande fall kom att 

behandlas olika i praxis. I NJA 1995 s 48 kom HD fram till att en psykisk störning kan 

utgöra grund för psykiatrisk tvångsvård och ändå inte omfattas av fängelseförbudet i BrB 

30 kap 6 §. HD uttalade att ”Trots vad som nyss sagts om den åsyftade principiella 

överensstämmelsen mellan den psykiatriska tvångslagstiftningens och BrB:s regler bör detta 

förhållande inte utan vidare innebära att fängelseförbudet i 30 kap 6 § BrB blir tillämpligt. 

Om detta förbud generellt skulle anses omfatta även tillfälliga psykosartade tillstånd utlösta 

av alkohol- eller narkotikaberusning, skulle en ingripande förändring av den tidigare 

gällande ordningen ha åstadkommits, som inte närmare berörts i förarbetena till lag-

stiftningen och som inte rimligen kan ha varit åsyftad. Eftersom ett rusutlöst tillstånd av 

psykotisk karaktär som i M.F:s fall kan avklinga snabbt, skulle konsekvensen kunna bli att 

varken fängelse eller rättspsykiatrisk vård kan komma i fråga som påföljd ens för 

synnerligen allvarliga brott.” Omständigheterna i fallet var extrema och anledningen till att 

domstolen kom att tolka bestämmelsen på detta vis kan ha berott på att det rörde sig om 

ett mycket allvarligt brott, massmord. Att gärningspersonen hade lidit av en kortvarig 

psykos på grund av kraftigt alkoholintag är också av relevans. HD underlät uttryckligen att 

ta ställning till om det psykostiska tillståndet skulle anses som självförvållat.78 Gärnings-

personen dömdes i detta fall till livstids fängelse. Han bedömdes inte vara allvarligt psykiskt 

störd vid domstillfället och 31 kap 3 § utgjorde därför inte heller ett hinder för att döma till 

fängelse.  

                                                 

77 A prop s 22. 
78 Jareborg & Zila, Straffrättens påföljdslära s 136. 
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I NJA 2001 s 899 dömde en man till skyddstillsyn för bland annat grov misshandel och 

grov våldtäkt, även i detta fall var det fråga om ett patologiskt rus. På grund av att gärnings-

personen inte kände till att han kunde reagera avvikande på alkohol, eftersom han inte 

tidigare hamnat i ett patologiskt rus, ansåg domstolen inte tillståndet vara självförvållat. I 

NJA 1995 s 48 hade den tilltalade vid ett antal tillfällen innan brottet uppvisat en avvikande 

reaktion med våldsinslag vid alkoholkonsumtion. Att tidigare reaktion på alkohol ska vara 

styrande för bedömningen av om ruset är självförvållat kan av två skäl sägas vara olämpligt. 

För det första är det troligt att personen själv inte har något minne av att ha hamnat i ett 

patologiskt rus i nyktert tillstånd. För det andra så skapar denna utgångspunkt en skevhet 

baserad på personlighet. Om en enstöring har druckit alkohol och hamnat i patologiskt rus 

ett flertal gånger men ingen kunnat dokumentera detta har denne en bättre utgångspunkt 

än en utåtriktad person som dricker alkohol i ett sällskap som kan vittna om 

reaktionen.79Av betydelse i NJA 2001 s 899 var eventuellt att det rörde sig om mindre 

allvarliga brott, i jämförelse till massmord.  

Ett Hovrättsfall från 2001 fick ytterligare en annan utgång än de tidigare nämnda rätts-

fallen. I RH 2001:38 var en person åtalad för två fall av försök till dråp. Svea hovrätt 

konstaterade att gärningspersonen hade begått gärningarna under påverkan av en allvarlig 

psykisk störning, men att han vid den rättspsykiatriska undersökningen inte längre led av en 

allvarlig psykisk störning. Förutsättningar för att döma till påföljd saknades därför. 

Gärningspersonen förklarades vara fri från påföljd. Målet stannade i Svea hovrätt.  

Av framförallt förutsebarhetsskäl var en lagändring nödvändig. En enhetligare praxis i 

mål med allvarligt psykiskt störda gärningspersoner är mycket viktig med tanke på de vitt 

skilda utgångar de olika tolkningarna kan få. Däremot kan det ifrågasättas om en person 

som begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning men som tillfrisknat 

innan domstillfället verkligen borde dömas till ansvar. Varför ska en person efter att denne 

tillfrisknat straffas för vad den gjort under påverkan av en störning som varit så allvarlig att 

personen kan ha saknat förmåga att inse gärningens innebörd? Den grupp som kunde 

hamna i situationen att varken fängelse eller rättpsykiatrisk vård kunde väljas var också 

mycket liten.80  Att inte döma till fängelse eller rättspsykiatrisk vård i dessa fall borde inte ha 

orsakat någon nämnvärd negativ effekt på straffets allmänpreventiva funkton. Med detta 

synsätt borde istället samtliga fall ha fått den utgång som RH 2001:38 fick och de lag-

                                                 

79 Rönnblom, Ansvar och påföljder för psykiskt störda lagöverträdare– problematiken med kortvariga 
psykostillstånd, uppsåt och friskförklaring  s 364. 
80 Lernestedt, Tillräknelighet som krav för straffansvar– några förhoppningar och farhågor s 121. 
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ändringar som gjordes år 2008 hade inte varit nödvändiga. Om man ser till det ovan 

citerade utdraget ur HD:s domskäl i NJA 1995 s 48 bör däremot inte denna åsikt fått stöd i 

högsta instans. 

 

2.6 Avslutande kommentar 

 

Detta kapitel har behandlat utvecklingen av de straffrättsliga reglerna för psykiskt störda 

lagöverträdare samt de tidsobestämda straffens införande och avskaffande. Inledningsvis 

presenterades äldre tiders syn på psykisk störda lagöverträdare och hur olika system för 

hanterandet av dessa individer kom att växa fram. Efter detta behandlades kort rätts-

psykiatrins framväxt och ökade betydelse för de straffrättsliga bedömningarna. 

Motsättningar mellan de straffrättsliga och de rättspsykiatriska skolorna berördes även, 

denna konflikt har bestått under lång tid och kommer återkommas till senare i materialet. 

Tanken med den historiska genomgången har varit att skapa en grund för de kommande 

kapitlen. Dessa kommer att behandla den nuvarande ordningen samt det förslag om 

tillräknelighet och om särskilda skyddsåtgärder som läggs fram i SOU 2012:17. Materialet 

om internerings- och förvaringspåföljdernas införande och avskaffande och hur dessa 

regleringar motiverades och påverkade de som utsattes för dem ska fungera som en grund 

för den senare diskussionen om införandet av särskilda skyddsåtgärder. Avsnittet belyser de 

problem som uppstår när personer hålls frihetsberövade på obestämd tid. För det första 

vad gäller bedömningen om risk för återfall och möjligheten att rehabilitera brottslingar. 

För det andra faktumet att de som satt frihetsbedövade med stöd av interneringspåföljden 

ofta mådde psykiskt dåligt och att ovissheten om när de kunde komma att friges skapade 

en otrygg och ohälsosam levnadsmiljö. 
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3 Psykiskt störning och brott 

 

 

De grundläggande förutsättningarna för att ett brott ska föreligga, både på gärningssidan 

och rörande personligt ansvarkommer att redogöras för i detta kapitel. Detta kommer 

göras utifrån hur dessa regler tillämpas på personer som begått brott under påverkan av en 

allvarlig psykisk störning. Frågan om uppsåt i 1 kap 2 § BrB, täckningsprincipen och rätt-

färdigande eller ursäktande omständigheter i 24 kap BrB kommer att behandlas. Vissa 

grundläggande straffrättsliga principer och några bestraffningsteorier kommer även att 

presenteras. 

 

3.1 Grundförutsättningar för brott och ansvar 

 

3.1.1 Brottsbegreppet och grundläggande straffrättsliga principer för ansvar 

 

För att en gärning ska utgöra ett brott krävs att det föreligger en otillåten gärning och 

personligt ansvar. För att något ska vara en otillåten gärning måste den för det första vara 

brottsbeskrivningsenlig, för det andra får det inte föreligga några rättfärdigande 

omständigheter. För att personligt ansvar ska föreligga ska till att börja med det allmänna 

skuldkravet vara uppfyllt. Vidare krävs att det inte föreligger några ursäktande 

omständigheter.81 För brottsbeskrivningsenlighet krävs kontroll över hela händelse-

förloppet eller gärningsculpa och att gärningen strider mot svensk lag.82 Rättfärdigande 

omständigheter är en brottsbeskrivningsenlig handling som är tillåten på grund av att lag-

stiftaren skapat en undantagsregel. 83 Det allmänna skuldkravet är ett krav på uppsåt eller 

oaktsamhet. Uppsåt kan enkelt uttryckt sägas vara att en person har handlat med vett och 

vilja.84 Oaktsamhet är inte lika lätt att definiera. Oaktsamhet är vad i en viss situation är en 

                                                 

81 Asp mfl, Kriminalrättens grunder s 58 f.  
82 SOU 2012:17 s 556. 
83 Asp mfl, Kriminalrättens grunder s 63. 
84 Berggren mfl, Brottsbalken(1 juli 2013, Zeteo), kommentar till 1 kap 2 §, under rubriken Begreppet uppsåt. 
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avvikelse från nödvändig aktsamhet. Med detta menas till att börja med att gärningen ska 

avvika från vad som är att bedöma som ett aktsamt beteende. Det krävs vidare att det 

kunde begäras att gärningspersonen skulle iaktta den nödvändiga aktsamheten.85 HD har i 

NJA 2004 s 176 uttalat att uppsåtets nedre gräns bör vara likgiltighetsuppsåt. Likgiltighets-

uppsåt innebär att gärningspersonen är likgiltig både i förhållande till risken och till följden 

av ett visst handlande. Vid gärningstillfället ska förverkligandet av effekten eller 

förekomsten av omständigheten inte ha utgjort ett relevant skäl för gärningspersonen att 

avstå från handlingen. Täckningsprincipen kräver att huvudsaklig överensstämmelse ska 

föreligga mellan uppsåtet eller oaktsamheten och den rättsstridiga gärningen. Ursäktande 

omständigheter är undantagsregler som helt ursäktar gärningspersonens beteende trots att 

övriga brottsförutsättningar föreligger.86 

Behandlingen av psykiskt störda lagöverträdare har som framgår av den historiska 

genomgången i kapitel 2 sett olika ut under olika tidsperioder. Under vissa perioder har 

psykisk störda varit straffria, under andra har de straffats på samma vis som friska. Sedan 

BrB infördes finns särskilda påföljder för psykiskt störda. För att kunna ålägga någon 

straffrättsligt ansvar bör utgångspunkten vara att vi människor är möjlig att klandra för våra 

handlingar, att vi förtjänar klander. Detta förutsätter i sin tur att människor har en tillräcklig 

grad av ansvarsförmåga. Normalt utgår vi från att detta är fallet, men särbehandlar två 

grupper. De unga och de psykiskt störda. I svensk rätt har vi däremot inget krav på 

tillräknelighet för straffansvar, därför kan den som lider av en allvarlig psykisk störning 

anses vara klandervärd i straffrättslig mening.87 I dagens system motiveras särregleringen 

för psykiskt störda lagöverträdare för det första med de grundläggande principerna för 

fördelning av straffrättsligt ansvar.88 En av dessa är skuldprincipen, denna innebär att det 

för att bestraffa någon krävs skuld. Endast den som vid gärningstillfället kunde rå för sitt 

handlande ska kunna bestraffas. En annan grundläggande princip är konformitetsprincipen, 

vilken innebär att endast den som har förmåga att följa lagen ska kunna hållas straffrättsligt 

ansvarig för sina handlingar. Om gärningspersonen saknar förmåga att kontrollera sitt 

beteende och således saknar förmåga att följa lagen bör dennes beteende kunna ursäktas.89  

                                                 

85 A a, under rubriken Begreppet oaktsamhet. 
86 SOU 2012:17 s 557. 
87 Lernestedt, När kan den straffrättsliga människan svårligen besinna sig? s 336. 
88 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott s 301 f.  
89 SOU 2002:3 s 230 f.  
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För att bedöma om samtliga brottsförutsättningar föreligger måste därför hänsyn tas 

till gärningspersonens möjligheter och förmåga att rätta sig efter lagen. Om någon lider av 

en psykisk störning vid gärningstillfället kan detta ha betydelse för bedömningen av om en 

otillåten gärning föreligger och om förutsättningarna för personligt ansvar är uppfyllda.90 I 

de flesta länder har denna problematik lösts genom att personer som lider av kvalificerade 

former av psykiska störningar frias från straffrättsligt ansvar. Dessa länder har ett krav på 

att personen måste ha varit tillräknelig för att kunna dömas till ansvar.91  

 

3.1.2 Bestraffningsteorier 

 

Ett straffsystems huvudsyfte skulle kunna vara samhällsskydd. Om den enda hänsyn som 

behöver tas är samhällets säkerhet är det lätt att motivera frihetsberövanden. Då har det 

ingen betydelse om någon har begått en gärning av fri vilja eller om personen har varit 

påverkad av en allvarlig psykisk störning. I en modern rättsstat är detta inte ett hållbart 

argument och straffrättsliga åtgärder anses ha en särställning i förhållande till andra 

samhällsskyddande åtgärder. Anledningen till att straffrättsliga reaktioner har en särställning 

i förhållande till andra är att samhället här medvetet påtvingar en person lidande. Att dömas 

till ansvar för ett brott uttrycker klander och visar på samhällets ogillande av en viss 

gärning. Om exempelvis en person placeras i karantän för att denne lider av en smittsam 

sjukdom uttrycker inte detta något negativt om personen i fråga.92 På grund av straffrättens 

klandrande karaktär krävs moraliska gränser för i vilka fall någon kan dömas för ett brott. 

Allmänprevention kan användas som ett argument för att inte döma personer som är 

otillräkneliga. Att allmänpreventiva skäl används för att argumentera för straffrihet kan vid 

första anblick framstå som märkligt. Allmänprevention brukar i första hand ses som ett 

argument för att bestraffa alla som begår brott. Då staten konsekvent bestraffar lagstridiga 

handlingar avskräcks befolkningen från att bryta mot lagen.93 Allmänpreventiva skäl kan 

däremot även användas för att motivera att vissa personer inte ska träffas av straffrättsligt 

ansvar för sina gärningar. Det är olämpligt att bestraffa en person som inte är mottaglig för 

varken de moralbildande eller de avskräckande effekterna av ett straff eller annan påföljd. 

                                                 

90 Prop 1990/91:58 s 449.  
91 SOU 2012:17 s 530. 
92 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott s 302.  
93 Lernestedt, Kriminalisering: Problem och principer s 117. 
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Vidare bör allmänhetens vilja att rätta sig efter lagen inte påverkas av att personer som 

anses sakna förmåga att rätta sig efter lagen inte heller straffas för de otillåtna gärningar de 

begått.94 Om en person begått en gärning under påverkan av en mer kvalificerad form av 

allvarlig psykisk störning eller en tillfällig sinnesförvirring kan det sägas att denna person 

inte kunnat påverkas av det allmänna straffhotet, användning av straff i dessa situationer är 

därför överflödigt.95 Ett hot om bestraffning är inget garanterat effektivt påtryckningsmedel 

för att styra människors beteende. Att då försöka påverka någon som inte själv kan styra 

sitt beteende och anpassa sitt handlande efter detta hot är självfallet än mindre effektivt.96   

Vid införandet av BrB var det främst individualpreventiva hänsyn som låg till grund 

för påföljdssystemet. Då ansågs det lämpligt att kunna döma personer som varit påverkade 

av en allvarlig psykisk störning till vård istället för att helt fria personen från ansvar.97 Idag 

bygger påföljdssystemen på proportionalitet och ekvivalens.98 Avskaffandet av de tidso-

bestämda påföljderna var ett första steg mot ökad proportionalitet mellan gärningen och 

straffet.99 År 1989 togs ytterligare ett steg i denna riktning med införandet av 29 kap och 30 

kap BrB. Reglerna om straffmätning och påföljdsval som infördes ersatte den tidigare 

påföljdsregeln i 1 kap 7 § BrB. Enligt 1 kap 7 § skulle en avvägning göras mellan hänsyn till 

allmän laglydnad och intresset av att främja den dömdes anpassning i samhället. Av-

vägningen mellan allmänprevention och individualprevention ersattes med proportionalitet 

och ekvivalens. Med proportionalitet menas att ett straff ska stå i proportion till brottets 

allvar. Ekvivalens innebär att lika fall ska behandlas lika.100 Ett tredje steg mot 

proportionalitetsprincipens ökade genomslag kan införandet av samlingsbegreppet allvarlig 

psykisk störning sägas ha varit. Då detta begrepp omfattar en mindre krets än 

jämställdhetsbegreppet kan fler personer dömas till fängelse.101 Även 2008 års lagändring då 

det i 30 kap 6 § infördes en möjlighet att döma personer till fängelse när synnerliga skäl för 

detta föreligger genomfördes för att öka proportionalitetsprincipens genomslag.102  

 

                                                 

94 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott s 303. 
95 SOU 2002:3 s 233. 
96 Westin, En ansvarslös reglering av den galnes skuld s 225. 
97 Lernestedt, Tillräknelighet som krav för straffansvar– några förhoppningar och farhågor s 118. 
98 Prop 1987/88:120 s 77 f. 
99 von Hirsch, Proportionalitet och straffbestämning s 14. 
100 Prop 1987/88:120 s 77 f. 
101 Se nedan avsnitt 4.1.1. 
102 Prop 2007/08:97 s 1. 
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3.2 Förutsättningar för straffrättsligt ansvar 

 

3.2.1 Allmänt  

 

För att 30 kap 6 § ska bli aktuell att tillämpa krävs först att de allmänna brotts-

förutsättningarna är uppfyllda. Det blir inte aktuellt att bedöma påföljdsfrågan i 30 kap 6 § 

om någon av de övriga förutsättningar för brott som finns i BrB brister, då ska personen 

istället frias på denna grund utan att paragrafen behöver beröras.103 

I BrB 1 kap 2 § anges att en gärning skall ha begåtts uppsåtligen för att vara ett brott, 

om inte annat är föreskrivet i lag. För att ha begått en gärning uppsåtligen krävs att 

personen i någon grad varit medveten om sitt handlande. Handlingen måste kunna sägas ha 

utförts av personen i fråga. Denna gräns kan vara svår att dra i fall där en person haft ett 

grumlat eller sänkt medvetande.104 Har gärningen begåtts under påverkan av ett själv-

förvållat rus eller om gärningspersonen på annat sätt har försatt sig i ett sådant tillstånd att 

hon eller han är tillfälligt från sina sinnens fulla bruk, ska detta normalt inte leda till att 

gärningen är straffri. Personer som lider av en allvarlig psykiskt störning vid gärnings-

tillfället ska precis som andra, om de saknar uppsåt, frias från ansvar. Däremot innebär inte 

existensen av en allvarlig psykisk störning att personen automatiskt ska anses sakna uppsåt. 

Att bevisa att ansvarsrekvisiten är uppfyllda för en gärning som någon har begått under 

påverkan av en allvarlig psykisk störning kan däremot vara svårare än att bevisa detta för 

andra lagöverträdare. Det är idag så att en person som har begått brott under påverkan av 

en allvarlig psykisk störning i allmänhet anses ha uppsåt.105  Det kan nästintill sägas 

föreligga en presumtion för att en gärning har begåtts uppsåtligen när gärningspersonen led 

av en allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället.106  

Enligt praxis kan normalt uppsåt visas genom att en person handlat på ett visst sätt i 

ett visst sammanhang. På så vis kan de motiv, avsikter och insikter personen haft om 

situationen visas. Även sådant som skett före och efter gärningen brukar läggas till grund 

                                                 

103 Berggren mfl, Brottsbalken(1 juli 2013, Zeteo), kommentar till 30 kap 6§, under rubriken Förutsättningar 
för paragrafens tillämplighet. 
104 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott s 313. 
105 Berg mfl, Brottsbalken: en kommentar Kap. 25-38 s 30:36.  
106 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott s 303. 
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för uppsåtsbedömningen.107 Problematiken med gärningar som begåtts under påverkan av 

en allvarlig psykisk störning är att gärningspersonens handlingar många gånger inte följer 

ett logiskt mönster. Om personen vid gärningen led av en skev verklighetsuppfattning kan 

handlandet i situationen framstå som främmande från vad en frisk person skulle göra. För 

att bedöma om uppsåt förelåg hos en person som led av en allvarlig psykisk störning vid 

gärningstillfället, ska domstolen avgöra om en person utan den psykiska störningen, men 

med samma uppfattning om omständigheterna, skulle anses ha handlat uppsåtligen.108 

Uppsåtsbedömningen för psykiskt störda lagöverträdare ska genomföras med samma 

noggrannhet som för andra, det hypotetiska test som domstolen ska genomföra ska inte 

påverka detta.109 Vad gäller oaktsamhet kan det generellt sägas att domstolen sällan skulle 

betvivla att denna förutsättning föreligger. Däremot kan det i vissa fall, exempelvis om 

gärningspersonen har en psykisk utvecklingsstörning, inte ställas samma krav på insikt om 

konsekvenserna av en viss handling.110  

För att kunna döma en person för ett brott krävs också att ingen av ansvarsfri-

grunderna i 24 kap BrB föreligger. Har någon som lider av en allvarlig psykisk störning 

exempelvis trott sig vara utsatt för ett brottsligt angrepp, kan domstolen bedöma att 

gärningen har begåtts i en putativ nödvärnssituation. Domstolen ska då fria den tilltalade 

från ansvar om hennes eller hans handlande inte är att bedöma som uppenbart oförsvarligt. 

Även övriga rättfärdigande omständigheter i 24 kap BrB och ursäktande omständigheter så 

som excess eller straffrättsvillfarelse ska tillämpas på samma sätt för psykiskt störda lag-

överträdare som för andra.  

 

3.2.2 Åkeshovsfallet 

 

För att illustrera hur bedömningen av om brott föreligger ska göras för allvarligt psykiskt 

störda kommer jag använda mig av ett rättsfall från Stockholms tingrätt, det så kallade 

Åkeshovsfallet.111 Den tilltalade i fallet trodde sig vara förföljd av trolliknande varelser. Han 

hade upplevt denna känsla under några veckors tid innan händelsen. Den aktuella dagen för 

                                                 

107 Se HD:s domskäl i NJA 2012 s 45. 
108 Berg mfl, Brottsbalken: en kommentar Kap. 25-38 s 30:36. 
109 Se HD:s domskäl i NJA 2012 s 45. 
110 Berggren mfl, Brottsbalken(1 juli 2013, Zeteo), kommentar till 30 kap 6§, under rubriken 
Förutsättningarna för paragrafens tillämplighet. 
111 Mål nr B3886-03. 
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brottet var han på väg i riktning mot Åkeshovs tunnelbanestation för att köpa cigaretter. På 

vägen hittade han ett järnrör som han plockade upp för att kunna använda om han 

behövde försvara sig. Innan han nådde fram till tunnelbanestationen mötte han en kvinna 

som han trodde var ett troll i människoskepnad. Han gav sig på henne med järnröret och 

slog henne besinningslöst. Efter detta gav han sig även på en äldre man som senare avled 

av sina skador.  

I Åkeshovsfallet var gärningspersonen påverkad av vanföreställningar och kände sig 

förföljd och hotad till livet. Han hade kanske inte för avsikt att skada just dessa personer 

utan i hans verklighet försvarade han sig mot angrepp från troll. Inledningsvis kan 

ifrågasättas om han varit tillräckligt medveten för att anses ha handlat med uppsåt att döda. 

Med den uppsåtsbedömning som idag görs för psykisk störda skulle förmodligen 

domstolen komma fram till att han hade för avsikt att angripa kvinnan och mannen och att 

han hade insikt om vad han gjorde, även om han gjorde det i tron att de var troll. 

Gärningarna skulle möjligen kunna anses ha skett i en putativ nödvärnssituation. I 

gärningspersonens verklighet var han angripen av troll. Det våld han använde sig av var 

mycket grovt, därför skulle hans handlande förmodligen bedömas som uppenbart 

oförsvarligt enligt bestämmelsen i 24 kap 1 § BrB. Detta skulle leda till frågan om en 

ursäktande nödvärnsexcess föreligger(24 kap 6 § BrB). Kanske skulle hans handlande, i den 

verklighet han befann sig i vid gärningsögonblicket, kunna ha bedömts som vara ursäktad. 

Detta kommer vi inte att få svar på. Stockholms tingsrätt stannade vid att gärningen var 

uppsåtlig och dömde mannen till rättspsykiatrisk tvångsvård. 

 

3.3 Avslutande kommentar 

 

I detta kapitel presenterades inledningsvis de allmänna förutsättningarna för brott och de 

grundläggande straffrättsliga principerna för ansvar. Dessa var av intresse att behandla för 

att visa i vilket system de psykiskt störda lagöverträdarna ska inplaceras. Denna mall för 

ansvar är uppbyggd utifrån hur en ”normal” lagöverträdare agerar. I och med att en person 

som lider av en allvarlig psykiskt störning inte alltid kommer att agera på ett logiskt vis kan 

det uppstå problem när dessa personer ska bedömas efter och passas in i samma mall som 
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övriga lagöverträdare.112 Kapitlets andra avsnitt behandlar omständigheten att en allvarlig 

psykisk störning i sig inte avgör frågan om någon har begått ett brott eller inte enligt svensk 

rätt. Vidare presenteras hur en uppsåtsbedömning för en allvarligt psykisk störd lag-

överträdare ska gå till enligt praxis. Avslutningsvis visas genom ett scenario lånat från ett 

mål i Stockholms tingsrätt hur bedömningen av en psykiskt störd lagöverträdares straff-

rättsliga ansvar skulle kunna gå till.  

I nästa kapitel kommer den särreglering som finns för psykiskt störda lagöverträdare i 

svensk rätt presenteras. De hänsyn som i andra fall skulle kunna tas vid en tillräknelighets-

bedömning har förskjutits till valet av påföljd enligt reglerna i 30 kap 6 § BrB.  

 

4 Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare 

 

 

Detta kapitel kommer att behandla de regler i BrB som är av relevans vid val av påföljd för 

allvarligt psykiskt störda lagöverträdare. Dessa är 30 kap 6 § och 31 kap 3 § BrB. Rätts-

psykiatrisk vård, och då främst de fall där den rättspsykiatriska vården förenas med särskild 

utskrivningsprövning enligt 31 kap 3 § 2 st BrB, kommer även att redogöras för. Huvud-

syftet med detta kapitel är att utreda vad som avses med allvarlig psykisk störning i lagens 

mening, när rättspsykiatrisk vård kan kombineras med särskild utskrivningsprövning och 

hur verkställigheten och omprövningen av den rättspsykiatriska vården går till. 

Förutsättningar för att fatta beslut om rättspsykiatrisk undersökning och det som kallas en 

paragraf 7-undersökning kommer också att redogöras för i detta kapitel. 

 

  

                                                 

112 Lernestedt, Tillräknelighet som krav för straffansvar– några förhoppningar och farhågor s 124. 
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4.1 Allvarlig psykisk störning 

 

4.1.1 Om begreppet 

 

Enligt den ursprungliga lydelsen i BrB särbehandlades personer som bedömdes vara 

sinnessjuka, sinnesslöa eller lidande av en själslig abnormitet som var så djupgående att den 

måste anses jämställd med sinnessjukdom, det så kallade jämställdhetsbegreppet. Genom 

en reform 1991 ersattes denna lydelse med samlingsbegreppet ”allvarlig psykisk störning”. 

Vad som menas med en allvarlig psykisk störning framgår av förarbetena till lagen. Detta är 

tillstånd av psykotisk karaktär, tillstånd av störd verklighetsuppfattning med van-

föreställningar, hallucinationer och förvirring. Även allvarliga depressioner med själv-

mordstankar och svåra personlighetsstörningar med tvångshandlingar och nedsatt impuls-

kontroll omfattas av begreppet. Alkohol- eller narkotikainducerade psykoser, psykiska 

utvecklingsstörningar, vissa begåvningsmässiga funktionshinder och allvarliga demens-

tillstånd kan också vara att bedöma som en allvarlig psykisk störning. Ett abstinenstillstånd 

kan också i vissa fall vara så allvarligt att det under en kortare tid kan betecknas som en 

allvarlig psykisk störning.113 Denna uppräkning ska inte anses vara uttömmande, även andra 

tillstånd kan anses utgöra en allvarlig psykisk störning. Detta förändras med tiden och 

genom praxis, exempelvis kleptomani, pyromani och sexuella perversioner så som sexuell 

sadism och pedofili skulle också i vissa fall kunna utgöra en allvarlig psykisk störning.114 

Bedömningen måste framförallt göras utifrån störningens art och grad.115 

 

4.1.2 Art och grad 

 

En psykisk störning måste, för att anses utgöra en allvarlig psykisk störning, bedömas som 

allvarlig både i förhållande till arten och graden av störningen. Som exempel nämns i 

propositionen att schizofreni är en störning av allvarlig art. För att störningen ska vara en 

                                                 

113 Prop 1990/91:58 s 86. 
114 Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård s 16. 
115 1990/91:JuU34 s 28 f. 
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allvarlig psykisk störning krävs även att graden av störningen når upp till en viss minimi-

nivå. Depression är exempel på en störning av lindrig art. Är depressionen däremot av 

tillräckligt allvarlig grad så kan även denna anses utgöra en allvarlig psykisk störning. En 

sammanvägning av arten och graden av en störning måste göras vid bedömningen av om 

ett tillstånd är att beteckna som en allvarlig psykisk störning eller inte. Vid denna 

bedömning ska hänsyn tas till växlingar i tillståndet och risken för återfall om vård eller 

behandling skulle avbrytas. Så länge en påtaglig risk finns för att de psykiska symtomen kan 

komma tillbaka om behandlingsinsatser avbryts, är störningen att bedöma som allvarlig. 

Vad detta innebär är att vissa personer i undantagssituationer kan komma att bli frihets-

berövade under en mycket lång tid.116 För att åstadkomma så enhetliga bedömningar som 

möjligt utfärdar Socialstyrelsen och Rättsmedicinalverket föreskrifter och allmänna råd om 

rättspsykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk undersökning.117 

 

4.1.3 ”Under påverkan av” en allvarlig psykisk störning 

 

Den brottsliga gärningen måste enligt 30 kap 6 § vara begången under påverkan av en 

allvarlig psykisk störning. Detta innebär att paragrafen tar sikte på personens tillstånd vid 

själva gärningsögonblicket. Sjukdomsbilden kan hinna ändras mycket mellan gärningen och 

domstillfället. Exempelvis kan en person ha lidit av en allvarlig psykisk störning vid brottet, 

men bedöms inte göra det vid den rättspsykiatriska undersökningen. I andra fall kanske 

sjukdomsbilden har förvärrats och en person som inte nådde upp till kravet för allvarlig 

psykisk störning vid brottstillfället kan göra det vid huvudförhandlingen i brottmål118. För 

att 30 kap 6 § ska vara tillämplig krävs att den allvarliga psykiska störningen har förelegat 

vid brottstillfället och att det fanns ett kausalsamband mellan gärningen och sjukdomen.119 

Tidigare krävdes, även för påföljdsvalet, att störningen förelegat vid brottstillfället.120 Idag 

uppställs inget sådant krav i 31 kap 3 §. Normalt uppkommer det inga svårigheter med att 

visa ett kausalsamband mellan sjukdomen och brottet. Om det är visat att personen led av 

en allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället brukar detta vara tillräckligt för att kravet 

                                                 

116 Prop1990/91:58 s 87. 
117 Berggren mfl, Brottsbalken(1 juli 2013, Zeteo), kommentar till 30 kap 6§, under rubriken Psykisk störning. 
118 A a, under rubriken Psykisk störning.  
119 A a, under rubriken Psykisk störning. 
120 A a, under rubriken Förutsättningar enligt BrB. 
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ska anses uppfyllt. Domstolen brukar då presumera att brottet är begånget under påverkan 

av en allvarlig psykisk störning.121 I NJA 2007 s 180 gjorde däremot HD avsteg från denna 

princip. Fallet gällde bedrägeri- och bokföringsbrott. Den tilltalade led åtminstone under 

delar av den tid som brottsligheten ägde rum av en depression med självmordstankar. 

Depressionen var av så pass allvarlig grad att den var att bedöma som en allvarlig psykisk 

störning. På grund av att den tilltalades handlande hade varit rationellt och präglats av ett 

adekvat och kontrollerat beteende och att förfarandet hade pågått under en längre tids-

period och innefattat fortlöpande och förhållandevis komplicerade åtgärder, ansåg 

domstolen inte att den tilltalade begått brottet under påverkan av en allvarlig psykisk 

störning.  

 

4.1.4 Tolkningen av vad som är en allvarlig psykisk störning 

 

Enligt Martin Borgeke har det sedan definitionen infördes skett vissa förändringar av vad 

som i praxis anses utgöra en allvarlig psykisk störning. Vissa tillstånd är svåra att bedöma 

avseende graden av allvarlighet och hur denna allvarlighet varit relaterad till beteenden vid 

gärningstillfället. Depression, posttraumatisk stress och personlighetsstörningar är exempel 

på detta. Det är möjligt att dessa tillstånd över tid allt mer sällan kommer anses utgöra en 

allvarlig psykisk störning. Endast en personlighetsstörning är numera mycket ovanligt att 

bedöma som en allvarlig psykisk störning. Kortvariga psykostillstånd är även sällan 

betraktade som en allvarlig psykisk störning. Vissa störningar, så som autismspektrum-

störning och andra neuropsykiatriska störningar betraktas istället idag oftare som en 

allvarlig psykisk störning än tidigare. Av praxis kan också utläsas att om det vid den rätts-

psykiatriska undersökningen anses föreligga en säkerställd schizofreni så betraktas det 

nästan alltid som en allvarlig psykisk störning.122 

  

  

                                                 

121 A a, under rubriken Psykisk störning. 
122 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott s 309.  
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4.2 Förutsättningar för tillämpningen av 30 kap 6 § BrB 

 

För personer som har begått en gärning under påverkan av en allvarlig psykiskt störning 

finns vissa specialregler vid valet av påföljd. En av dessa är BrB 30 kap 6 §. Paragrafen är i 

viss mån en kvarleva av den straffriförklaring som tidigare fanns i 5 kap 5 § SL. Efter att 

BrB infördes kan de hänsyn som motiverade straffriförklaringar sägas ha förflyttats till 

påföljdsledet. Istället för att en psykiskt störd lagöverträdare kunde frias från ansvar så 

föreskrevs i paragrafen att endast vissa påföljder fick användas för dessa. Personer som 

omfattades av någon av de i lagen uppräknade psykiska sjukdomstillstånden fick inte 

dömas till fängelse.123 Detta absoluta fängelseförbud luckrades upp genom en lagändring 

2008. Idag har paragrafen följande lydelse: 

 

6 § Den som har begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning ska i första hand dömas 

till en annan påföljd än fängelse. Rätten får döma till fängelse endast om det finns synnerliga skäl. Vid 

bedömningen av om det finns sådana skäl ska rätten beakta  

1. om brottet har ett högt straffvärde, 

2. om den tilltalade saknar eller har ett begränsat behov av psykiatrisk vård, 

3. om den tilltalade i anslutning till brottet själv har vållat sitt tillstånd genom rus eller på något annat 

liknande sätt, samt 

4. omständigheterna i övrigt. 

    Rätten får inte döma till fängelse, om den tilltalade till följd av den allvarliga psykiska störningen 

har saknat förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt. 

Detta gäller dock inte om den tilltalade har vållat sin bristande förmåga på det sätt som anges i första 

stycket 3. 

    Om rätten i fall som avses i första eller andra stycket finner att någon påföljd inte bör dömas ut, 

ska den tilltalade vara fri från påföljd.  

 

Det finns idag en möjlighet att döma en person som har begått brott under påverkan av en 

allvarlig psykisk störning till fängelse om det föreligger synnerliga skäl. I paragrafen 

uppställs fyra punkter som ska beaktas vid denna bedömning. Synnerliga skäl kan 

exempelvis föreligga då en person begått ett mycket allvarligt brott under påverkan av ett 

hastigt övergående psykostillstånd.124 Uttrycket synnerliga skäl visar på att möjligheten att 

döma till fängelse ska användas restriktivt. Vid denna bedömning måste samtliga 

                                                 

123 Berggren mfl, Brottsbalken(1 juli 2013, Zeteo), kommentar till 30 kap 6§, under rubriken Äldre rätt. 
124 A a, under rubriken Presumtion för annan påföljd än fängelse. 
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omständigheter i fallet vägas in. Utöver det som räknas upp i paragrafen kan 

omständigheter så som återfall i brott, om gärningspersonen var under 21 år vid gärnings-

tillfället, billighetsskälen i 29 kap 3 § och den psykiska störningens faktiska inverkan på 

gärningen vägas in för att avgöra om synnerliga skäl föreligger.125 Är en persons tillstånd 

nära gränsen för att omfattas av andra stycket av paragrafen är detta ett starkt skäl emot att 

döma till fängelse.126 Ett högt straffvärde är ett av de skäl som kan bryta presumtionen mot 

fängelse. I 30 kap 6 § finns inte angivet när ett straffvärde ska anses vara högt. I lagmotivet 

till paragrafen anges däremot fyra år som ett riktvärde.127 Både omständigheten att den 

tilltalade själv har vållat sitt tillstånd och att den tilltalade saknar eller har ett begränsat 

behov av vård ska anses som omständigheter av betydande vikt för bedömningen av om 

synnerliga skäl föreligger. Är tillståndet självförvållat ska straffvärdet anses ha underordnad 

betydelse, det är då inte nödvändigt att ta hänsyn till riktvärdet på 4 år.128  

Det absoluta fängelseförbudet finns fortfarande kvar, men omfattar nu en mindre 

krets. De som fortfarande inte får dömas till fängelse är enligt 30 kap 6 § 2 st en person 

som på grund av en allvarlig psykisk störning saknar förmåga att inse gärningens innebörd 

eller saknar förmåga att anpassa sitt handlande utifrån en sådan insikt. För att detta ska vara 

uppfyllt krävs att personen i avsevärd grad brustit i sin bedömning av hur förutsättningarna 

sett ut vid gärningstillfället och i vilken situation som gärningen eller gärningarna har 

begåtts. Personen ska ha varit så pass påverkad av störningen att hon eller han kan sägas ha 

varit i en annan verklighet. Även situationen då en person har kunnat inse sitt handlande 

men, på grund av exempelvis tvingande röster eller andra tillstånd med inslag av stark 

tvångsmässighet, inte kunnat anpassa sitt handlande efter situationen omfattas av 30 kap 6 

§ 2 st.129 Vidare omfattas personer med mycket grava förståndshandikapp, allvarliga 

demenstillstånd och hjärnskador.130 Fängelseförbudet gäller så länge den tilltalade inte själv 

har vållat sitt tillstånd genom rus eller på annat sätt, detta framgår av styckets andra mening. 

Stycket är utformat utifrån det förslag om otillräknelighet som lades fram i SOU 2002:3 

                                                 

125 A a, under rubriken Presumtion för annan påföljd än fängelse.  
126 A a, under rubriken Presumtion för annan påföljd än fängelse. 
127 NJA II 2008 s 125. 
128 Berggren mfl, Brottsbalken(1 juli 2013, Zeteo), kommentar till 30 kap 6§, under rubriken Presumtion för 
annan påföljd än fängelse. 
129 A a, under rubriken Presumtion för annan påföljd än fängelse. 
130 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott s 304. 
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och den krets som omfattas av 30 kap 6 § 2 st överrensstämmer med den krets som enligt 

förslaget skulle bedömas vara otillräkneliga.131  

Det tredje och sista stycket i 30 kap 6 § ger domstolen valet att inte döma ut någon 

påföljd i fall som omfattas av första eller andra stycket då domstolen inte anser att någon 

påföljd bör utdömas. Denna möjlighet utnyttjas sällan.132 I mål nr B4135-13 tillämpade HD 

möjligheten att inte döma till påföljd. Den tilltalade hade i enlighet med HovR dom gjort 

sig skyldig till bland annat misshandel, olaga förföljelse och tre fall av olaga hot. Straff-

värdet för den samlade brottsligheten bedömdes motsvara fängelse i åtta månader. Denna 

del av domen kom inte att överklagas. Frågan i HD rörde påföljdsvalet. Inledningsvis 

konstaterades att rättspsykiatrisk vård var den lämpliga påföljden. Vidare utredde HD om 

den rättspsykiatriska vården skulle kombineras med särskild utskrivningsprövning. 

Domstolen fann inte att tillräckliga skäl för detta förelåg. Då den tilltalades psykiska 

tillstånd förbättrats vid huvudförhandlingen i HD och den slutna rättspsykiatriska vården 

övergått till öppen vård ansåg HD inte heller det påkallat att den tilltalade var intagen på en 

sjukvårdsinrättning för psykiatrisk vård. Eftersom den tilltalade varit häktad under lång tid, 

ca åtta månader, och då hade undergått rättspsykiatrisk vård fann HD att ingen annan 

påföljd borde följa på brotten. Med stöd av 30 kap 6 § 3 st beslutades att den tilltalade 

skulle vara fri från påföljd. 

 I de fall fängelseförbudet inte är tillämpligt, på grund av att presumtionen mot 

fängelse i 30 kap 6 § har brutits eller på grund av att störningen inte anses vara allvarlig, kan 

en psykisk störning beaktas vid straffvärdebedömningen. Enligt 29 kap 3 § 2 p ska som 

förmildrande omständighet beaktas om den tilltalade på grund av en psykisk störning har 

haft nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd eller anpassa sitt handlande efter en 

sådan insikt.  

 

  

                                                 

131 Prop 2007/08:97 s 26. 
132 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott s 326. 
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4.3 Överlämnande till rättspsykiatrisk vård 

 

4.3.1 31 kap 3 § BrB 

 

BrB 31 kap 3 § behandlar överlämnande till rättpsykiatrisk vård. Paragrafen är uppdelad i 

tre stycken. Det första stycket behandlar frågan när någon får överlämnas till rätts-

psykiatrisk vård, det andra stycket redogör för när vården får kombineras med särskild 

utskrivningsprövning och det sista stycket anger när den rättpsykiatriska vården kan 

kombineras med annan påföljd. 

 

3 § Lider den som har begått ett brott, för vilket påföljden inte bedöms kunna stanna vid böter, av en 

allvarlig psykisk störning, får rätten överlämna honom till rättspsykiatrisk vård, om det med hänsyn till 

hans psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt är påkallat att han är intagen på en sjuk- 

vårdsinrättning för psykiatrisk vård, som är förenad med frihetsberövande och annat tvång. 

    Har brottet begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning, får rätten besluta att särskild 

utskrivningsprövning enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård skall äga rum vid vården, om det 

till följd av den psykiska störningen finns risk för att han återfaller i brottslighet, som är av allvarligt slag. 

    Om det med hänsyn till den tilltalades tidigare brottslighet eller av andra särskilda skäl är påkallat, 

får rätten i samband med överlämnande till rättspsykiatrisk vård döma till annan påföljd, dock inte 

fängelse eller överlämnande till annan särskild vård.  

 

För överlämnande till rättspsykiatrisk vård krävs att personen lider av en allvalig psykisk 

störning och att det är påkallat att personen är intagen på en vårdinrättning. Om denna 

vård ska kombineras med särskild utskrivningsprövning ställs även ett krav på att personen 

ska ha lidit av en allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället och att det föreligger ett 

kausalsamband mellan störningen och brottet. Utöver detta krävs att det på grund av 

sjukdomen föreligger en risk för återfall i brottslighet av allvarligt slag. 133 Den rätts-

psykiatriska vården kan, med stöd av 31 kap 3 § 3 st, kombineras med en annan påföljd. 

Däremot kan den rättspsykiatriska vården inte kombineras med fängelse eller 

överlämnande till någon annan form av vård. 

Innan BrB infördes gällde att den som begått ett brott under påverkan av en allvarlig 

psykisk störning skulle frias från ansvar enligt 5 kap 5 § SL. Det normala i dessa fall var 

däremot att gärningspersonen, med stöd av sinnesundersökningen som låg till grund för 

                                                 

133 Prop 1990/91:58 s 466. 
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straffriförklaringen, intogs på sinnessjukhus. Domstolen kunde också döma en person som 

inte ansågs omfattas av 5 kap 5 § SL, men som fortfarande var i behov av vård, till villkorlig 

dom med föreskrifter om att hon eller han skulle skriva in sig själv på mentalsjukhus. 

Villkorlig dom kunde vid denna tid kombineras med föreskrifter, regleringen liknade 

dagens regler i 30 kap 9 § om att skyddstillsyn kan kombineras med föreskrifter om vård. 134 

När BrB infördes avskaffades straffriförklaringarna och istället infördes i 33 kap 2 § en 

begränsning av de påföljder som psykiskt störda kunde dömas till. De påföljder som då 

kunde komma ifråga var överlämnade till sluten psykiatrisk vård enligt LSPV, idag ersatt av 

LPT och LRV. Om gärningspersonen hade en psykisk utvecklingsstörning tillämpades 

istället 1967 års omsorgslag som idag är ersatt av LSS. För att kunna tillämpa någon av 

dessa påföljder gällde att domstolen visat att ett vårdbehov förelåg. 135  Det krävdes även 

som huvudregel att brottet hade begåtts under påverkan av ett sådant tillstånd som 

omfattades av jämställdhetsbegreppet.136 

När överlämnandet till rättspsykiatrisk vård kommer till stånd, behöver inte de organ 

som är ansvariga för verkställigheten av vården göra någon egen bedömning av personens 

vårdbehov. Beslutet att döma en person till rättspsykiatrisk vård är tillräckligt.137 Vården 

kan enligt 7 § LRV påbörjas omgående. Normalt ska dock domen ha vunnit laga kraft. Om 

åklagaren och den tilltalade medger det, kan vård inledas tidigare i de fall där den dömde 

sitter häktad. För att inleda vården krävs enligt 3 och 4 §§ LRPU att viss medicinsk 

utredning har genomförts. Regler om utredningarnas genomförande finns i LRPU och i 7 § 

LPU. Om domstolen har anledning att betvivla utlåtandenas riktighet kan de inhämta ett 

utlåtande rörande undersökningen från Socialstyrelsen (12 § LRPU). Domstolen är inte 

bunden av det som framkommer i de medicinska bedömningarna och kan, även om de 

medicinska förutsättningarna för vård inte föreligger, överlämna en person till rätts-

psykiatrisk tvångsvård. 138  

Vårdtiden är inte relaterad till brottets svårhet och ska inte påverkas av straffvärdet. 

Vid allvarliga brott där man normalt kan vänta sig en kraftigare straffrättslig reaktion kan 

det därför förekomma att ingripandena blir måttliga i förhållande till brottets allvar. Även 

det motsatta kan uppstå. En person kan dömas för ett relativ lindrigt brott men hålls kvar 

                                                 

134 Berggren mfl, Brottsbalken(1 juli 2013, Zeteo), kommentar till 31 kap 3§, under rubriken Äldre rätt. 
135 A a, under rubriken Äldre rätt. 
136 Prop 1990/91:58 s 459. 
137 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott s 407. 
138Berggren mfl, Brottsbalken(1 juli 2013, Zeteo), kommentar till 31 kap 3§, under rubriken rättspsykiatrisk 
utredning. 



 

 

45 

 

inom den rättspsykiatriska vården betydligt längre än vad som skulle vara motiverat av 

brottet allvar.139 Hur vården ska genomföras regleras för rättspsykiatriskt tvångsvård i LRV 

och för övrig tvångsvård i LPT. I samtliga lagar används sedan lagändringen 1991 uttrycket 

allvarlig psykisk störning. 140 

 

4.3.2 Lag om rättspsykiatrisk vård 

 

I dagsläget ska som huvudregel den som har begått ett brott under påverkan av en allvarligt 

psykiskt störning överlämnas till rättpsykiatrisk vård. Detta görs med stöd av LRV. Denna 

lag ska enligt 1 § LRV tillämpas på den som efter domstolsbeslut ska ges rättspsykiatrisk 

vård och på den som är anhållen, häktad eller intagen på en enhet för rättspsykiatrisk 

undersökning.  

Den rättspsykiatriska vården som beslutats om med stöd av 31 kap 3 § BrB inleds 

alltid i sluten form, men kan senare övergå i öppen vård. Med sluten vård menas all vård 

där patienten är intagen på en sjukvårdsinträttning, övrig vård är att bedöma som öppen 

vård. Detta framgår av 3 § LRV. Då patienten redan är frihetsberövad på grund av brott 

ställs inte lika höga krav på vårdbehov som vid annan psykiatrisk vård.141 

För utförandet av den rättspsykiatriska vården ska i tillämpliga delar det samma gälla 

som för annan psykiatrisk vård.142 Exempelvis får chefsöverläkaren normalt fatta beslut om 

att patienten får vistas utanför vårdinrättningen enligt 9 § LRV, denna regel motsvarar 25 § 

LPT. Detta gäller i de fall den rättspsykiatriska vården inte kombineras med särskild 

utskrivningsprövning. För den som ges rättspsykiatriskt vård med särskild utskrivnings-

prövning gäller istället 10 § LRV. Enligt denna ska tillstånd att vistas utanför vård-

inrättningen prövas av förvaltningsrätten efter ansökan av chefsöverläkaren. Vid sin 

prövning ska förvaltningsrätten beakta risken för återfall, av vilken art brottsligheten som 

föranlett beslutet om särskild utskrivningsprövning är och hur den vård och behandling 

patienten erhållit har påverkat henne eller honom. Rätten får fatta beslut om tillstånd för ett 

visst tillfälle eller för vissa återkommande tillfällen. Förvaltningsrätten kan också om den 

                                                 

139 Utveckling av vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare- ett diskussionsunderlag om ansvar och 
organisation s 31. 
140 Se Prop 1990/91:58. 
141 Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård s 19. 
142 Berggren mfl, Brottsbalken(1 juli 2013, Zeteo), kommentar till 31 kap 3§, under rubriken Rättspsykiatrisk 
vård. 
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finner det lämpligt, fatta beslut om att chefsöverläkaren för en viss patient i framtiden får 

besluta om tillstånd att vistas utanför vårdinrättningen. Chefsöverläkaren har även en rätt 

att återkalla ett tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningen om förhållandena kräver 

detta. Gemensamt för samtliga ovan nämna bestämmelser rörande permission är att 

vistelser utanför sjukvårdsinrättningen måste vara i överensstämmelse med den individuella 

vårdplanen. Detta framgår av paragraferna. Vistelserna får även kombineras med före-

skrifter, exempelvis att patienten har en kontaktperson som denna måste höra av sig till 

med jämna mellanrum, att patienten måste komma in för att få sina mediciner vissa tider 

eller att patienten inte får dricka alkohol. Detta sker med hänvisning till 26 § 3 st LPT. 

Även beslut att vistas utanför själva vårdinrättningen, men inom sjukvårdsinrättningens 

område ska enligt 10 a § fattas av förvaltningsrätten för de som ges vård med särskild 

utskrivningsprövning. Samma hänsyn som för vistelse utanför vårdinrättningen ska här 

beaktas. Förvaltningsrätten ska också beakta säkerheten vid den aktuella sjukvårds-

inrättningen. Chefsöverläkaren har enligt 10 a § en skyldighet att underrätta förvaltnings-

rätten om omständigheter och förändringar som är av betydelse för att ett, av rätten lämnat 

tillstånd, ska bestå. 

 

4.3.3 Upphörandet av rättspsykiatrisk vård utan särskild utskrivningsprövning. 

 

Enligt 12 § LRV får den rättspsykiatriska vården, för den som vårdas utan beslut om 

särskild utskrivningsprövning, bestå i högst 4 månader. Detta datum räknas från den dag 

domstolens beslut har blivit verkställbart. Efter detta ska förvaltningsrätten fatta beslut om 

vårdens bestående. Enligt 12 a § LRV ska förvaltningsrätten, efter ansökan av chefs-

överläkaren, besluta om den rättspsykiatriska vården ska fortsätta utöver den i 12 § LRV 

längsta stadgade tiden. Denna prövning ska också behandla frågan om vårdens utförande, 

det vill säga om vården ska övergå från sluten till öppen vård eller från öppen till sluten 

vård. Till ansökan om fortsatt öppen rättspsykiatrisk vård ska en uppdaterad version av 

vårdplanen tillfogas. Vid ansökan om öppen psykiatrisk vård ska 7 § 4 st och 7 a § LPT 

tillämpas. Det som sägs där om öppen psykiatrisk vård ska istället gälla för öppen rätts-

psykiatrisk vård. Vårdtiden får enligt 12 a § LRV förlängas med högst sex månader åt 

gången. Detta gäller räknat från den dag då förvaltningsrätten meddelade sitt beslut. Av 13 

§ LRV framgår att om patienten inte längre lider av en allvarlig psykisk störning ska chefs-
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överläkaren genast besluta att vården ska upphöra. Detta gäller även då det på grund av 

patientens psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt inte längre är påkallat att 

hon eller han är intagen på en sjukvårdsinrättning för psykiatrisk tvångsvård. Chefs-

överläkaren ska, enligt samma paragraf, fortlöpande överväga frågan om vårdens 

upphörande. 

 

4.3.4 Upphörandet av rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning 

 

Då den rättspsykiatriska vården kombineras med särskild utskrivningsprövning enligt 31 

kap 3 § 2 st ska vården upphöra när det inte längre till följd av den psykiska störningen som 

föranledde beslutet om särskild utskrivningsprövning finns en risk för att patienten 

återfaller i brottslighet som är av allvarligt slag.  Det får inte heller, med hänsyn till 

patientens personliga förhållanden i övrigt, vara påkallat att hon eller han är intagen på en 

sjukvårdsinrättning för psykiatrisk vård. Detta framgår av 16 § LRV. I propositionen uttalas 

att det alltid ska anses påkallat att patienten är intagen inom den rättspsykiatriska vården 

om det till följd av den störning som föranledde beslutet om särskild utskrivningsprövning 

finns en risk för återfall i brottslighet av allvarligt slag. Något uttryckligt krav på att 

störningen fortfarande ska bedömas som allvarlig finns inte. Däremot borde dessa 

störningar ofta vara att bedöma som allvarliga.  För att det ska föreligga en risk för återfall i 

allvarlig brottlighet på grund av störningen krävs att denna är av en viss grad.143 Vad som 

ska anses innefattas av ”den störning som föranledde beslutet” är inte helt klart. Detta kan 

antingen tolkas som att det specifika tillstånd som gjorde att störningen var bedöma som 

allvarlig måste bestå. Det kan även tolkas som att samtliga störningar som förelåg vid 

domstillfället ska räknas in i detta begrepp.144 Exempelvis kan en psykos ha föranlett 

beslutet om särskild utskrivningsprövning men patienten kan även ha en underliggande 

personlighetsstörning. Om psykostillståndet inte längre föreligger, är det då påkallat att 

patienten är intagen inom den rättspsykiatriska vården? Vad gäller risken för återfall i 

allvarlig brottslighet uttalas i propositionen att särskild utskrivningsprövning främst ska bli 

aktuellt vid en risk för återfall i allvarliga våldsbrott. Däremot infördes inte denna 

                                                 

143 Prop 1990/91:58 s 315 f. 
144 Prop 1996:185 s 508 f. 
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begränsning i lag. Detta motiverades med att det även i vissa andra fall kan vara nödvändigt 

att kunna beakta samhällsskydd.145 

Enligt 16a § ska frågan om särskild utskrivningsprövning prövas av förvaltningsrätten 

efter anmälan av chefsöverläkaren. Om chefsöverläkaren anser att vården ska upphöra ska 

hon eller han genast anmäla detta till rätten. Samma förfaringssätt gäller vid ansökan om att 

den slutna vården ska övergå i öppen vård eller tvärt om. För rättspsykiatrisk vård med 

särskild utskrivningsprövning gäller, som för annan rättspsykiatrisk vård, att rätten måste 

pröva frågan om vårdens upphörande senast fyra månader från det att beslut om vård med 

stöd av 31 kap 3 § BrB blivit verkställbart. Därefter måste frågan prövas senast var sjätte 

månad från förvaltningsrättens beslut. 16 b § LRV behandlar vad som ska ske vid en 

anmälan enligt 16 a §. Chefsöverläkaren ska, om hon eller han anser att vården bör fortsätta 

ange om detta ska ske i öppen eller sluten form. Om chefsöverläkaren föreslår vård i öppen 

form ska de villkor som bör tillfogas till detta också anges i anmälan till rätten. Chefs-

överläkaren ska också ange de skäl som utgör grund för tvångsvården. Till anmälan ska 

tillfogas en samordnad vårdplan, i enlighet med 7a § LPT. Risken för återfall till följd av 

den psykiska störningen och vilka insatser som planerats för att motverka återfall ska också 

redogöras för i anmälan. Inför prövningen i rätten ska åklagaren i det mål där beslutet om 

rättspsykiatrisk vård meddelades ges tillfälle att yttra sig i frågan om det inte är uppenbart 

obehövligt(22 § LRV). Detta gäller för frågan om vården ska övergå i öppen form, för 

tillstånd att vistas utanför vårdinrättningen, för överlämnande av beslutanderätt till chefs-

överläkaren avseende tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningen eller inom sjukvårds-

inrättningen men utanför vårdavdelningen samt frågan om vårdens upphörande. Åklagaren 

har även enligt 20 § LRV rätt att överklaga dessa beslut om denne före beslutet från 

förvaltningsrätten har anmält att beslutet kan komma att överklagas. 

I 28 § LRV stadgas att när en patient med särskild utskrivningsprövning inte längre 

anses vara i behov av vård i enlighet med 16a § LRV har målsäganden vissa gånger rätt att 

informeras om att personen kommer att skrivas ut från den rättspsykiatriska vården. Måls-

ägande ska informeras om detta behövs med hänsyn till brottet och övriga omständigheter i 

målet. Målsäganden kan också ha en rätt att informeras om patienten har lämnat sjukvårds-

inrättningen utan tillstånd eller inte återvänt sedan tillståndet att vistas utanför sjukhus-

inrättningen har gått ut eller har återkallats, när beslut om att patienten får vistas utanför 

sjukvårdsinrättningen har fattats eller när beslut om öppen rättspsykiatrisk vård har fattats. 

                                                 

145 Prop 1990/91:58 s 466. 
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Den största skillnaden, förutom beaktandet av återfallsrisk, mellan rättspsykiatrisk vård 

med särskild utskrivningsprövning och annan psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk 

vård är att samtliga frågor rörande vården måste prövas av förvaltningsrätten. Skälet för 

detta är att i de fall skyddsaspekter gör sig särskilt gällande är det nödvändligt att 

bedömningarna baseras på ett så alltidigt beslutsunderlag som möjligt. Enligt propositionen 

är därför förvaltningsrätten bäst lämpade att pröva dessa frågor.146 

 

4.3.5 Rättspsykiatrisk undersökning 

 

LRPU behandlar frågan om när rätten får fatta beslut om rättspsykiatrisk undersökning och 

hur en sådan undersökning ska utformas. 1 § LRPU uppger när rätten får fatta beslut om 

rättspsykiatrisk undersökning. Detta får ske av två anledningar. Till att börja med får ett 

utlåtande inhämtas för att bedöma om det finns medicinska förutsättningar för att 

överlämna den misstänkte till rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap 3 § BrB. Vidare får ett 

utlåtande även inhämtas för att bedöma om den misstänkte har begått gärningen under 

påverkan av en allvarlig psykisk störning och om tillståndet i så fall får betydelse för 

bedömningen av påföljdsvalet i 30 kap 6 § BrB. Vad ändamålet med undersökningen är 

måste också anges i rättens beslut. Om syftet är att bedöma förutsättningarna enligt 31 kap 

3 § ska rätten ange om undersökningen ska omfatta förutsättningarna för vård med särskild 

utskrivningsprövning. Om det istället avser frågan om påföljdsvalet enligt 30 kap 6 § får 

rätten bestämma om undersökningen också ska omfatta frågan om den misstänkte till följd 

av störningen har saknat förmåga att inse gärningen innebörd eller att anpassa sitt 

handlande efter en sådan insikt. Rätten kan då även besluta att undersökningen ska omfatta 

om personen själv genom rus eller på annat likande vis vållat det tidigare nämnda 

tillståndet. Allt detta framgår av 1 § LRPU. 

I 2 § LRPU anges vissa begränsningar för när beslut om rättspsykiatrisk undersökning 

får meddelas. Det krävs att den misstänkte har erkänt gärningen eller att övertygande 

bevisning har lagts fram om att hon eller han har begått gärningen för att en undersökning 

ska få vidtas. Vidare får inte påföljden bedömas kunna stanna vid böter. Ingen får 

överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning utan att en rätts-

                                                 

146 A prop s 465 f. 
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psykiatrisk undersökning har gjorts i målet(3 § LRPU). Ett undantag från denna regel är om 

den misstänkte redan genomgår rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. 

Rätten kan då inhämtat ett utlåtande från chefsöverläkaren som är ansvarig för vården. En 

ytterligare förutsättning för att genomföra en rättspsykiatrisk undersökning anges i 

propositionen vara att frågeställningen kräver en så kvalificerad utredning som en rätts-

psykiatrisk undersökning innebär. Om inte detta är fallet ska domstolen istället inhämta det 

nödvändiga bedömningsunderlaget på ett annat sätt.147 

För rättspsykiatrisk vård utan särskild utskrivningsprövning krävs enligt 4 § LRPU inte 

alltid att en rättspsykiatrisk undersökning genomförs, det kan vara tillräckligt med en 

medicinsk undersökning enligt 7 § LPU. Om den misstänkte redan vårdas enligt LPT eller 

LRV behöver rätten i dessa fall endast inhämta information från chefsöverläkaren. 

 

4.3.6 Särskild personutredning i brottmål 

 

I vissa fall kan domstolen fatta beslut om det som brukar kallas en paragraf 7-under-

sökning. Detta sker med stöd av 7 § LPU. Rätten får besluta att en läkare ska avge ett läkar-

intyg om en misstänkt under de förutsättningar som anges i 2 § LPU. Av denna framgår att 

ett beslut att inhämta yttrande lämnas av rätten. Intyget får enligt 2 § 2 st LPU inhämtas 

även om allmänt åtal inte är väckt i frågan. En undersökning i detta fall får endast ske om 

den misstänkte har erkänt gärningen eller då hon eller han är på sannolika skäl misstänkt 

för brottet. Rätten kan i sitt beslut meddela att intyget även ska omfatta de medicinska 

förutsättningarna för att överlämna den misstänkte till rättspsykiatrisk vård utan särskild 

utskrivningsprövning. Detta brukar kallas ett utvidgat paragraf 7-intyg.148Innan allmänt åtal 

väckts får även åklagaren besluta om att inhämta ett intyg. Den undersökning som 

genomförs med stöd av 7 § LPU är betydligt mindre ingripande än en rättspsykiatrisk 

undersökning enligt LRPU. Det medicinska intyget inhämtas ofta som ett första steg, för 

att avgöra om en rättspsykiatrisk undersökning behöver genomföras. Denna mindre 

utredning som utför kan då visa om det saknas behov att genomföra en mer ingående 

rättspsykiatrisk undersökningen. I det fall en mer ingående undersökning visar sig vara 

                                                 

147 A prop s 501.  
148 Berggren mfl, Brottsbalken(1 juli 2013, Zeteo), kommentar till 31 kap 3§, under rubriken Rättspsykiatrisk 
undersökning och paragraf 7-intyg. 
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nödvändigt kan ändå informationen inhämtad genom paragraf 7-undersökningen vara till 

nytta.149.  

 

4.4 Psykiatrisk vård enligt LPT  

 

Regler för psykiatrisk vård finns i HSL. Dessa är tillämpliga på all psykiatrisk vård. 

Kompletterande regler om psykiatrisk tvångsvård finns i LPT. Lagen reglerar de fall en 

person lider av en allvarlig psykisk störning och på grund av denna störning har ett 

oundgängligt behov av psykiatrisk tvångsvård. Beslut om tvångsvård får fattas i enighet 

med 3 § LPT. 

3 § Tvångsvård får ges endast om patienten lider av en allvarlig psykisk störning och på grund av sitt 

psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt  

1. har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att 

patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård (sluten 

psykiatrisk tvångsvård), eller 

2. behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig psykiatrisk vård (öppen psykiatrisk 

tvångsvård). 

En förutsättning för vård enligt denna lag är att patienten motsätter sig sådan vård som sägs i första 

stycket, eller det till följd av patientens psykiska tillstånd finns grundad anledning att anta att vården inte 

kan ges med hans eller hennes samtycke. 

Tvångsvård får inte ges om patientens psykiska störning enligt första stycket utgör enbart en 

utvecklingsstörning. 

Vid bedömning av vårdbehovet enligt första stycket ska det även beaktas, om patienten till följd av 

sin psykiska störning är farlig för annans personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. 

 

Reglerna i 31 kap 3 § BrB har utformats i anslutning till de regler som gäller för tvångs-

intagning med stöd av 3 § LPT. Allvarlig psykisk störning i denna lag ska tolkas på samma 

vis som i 30 kap 6 § och 31 kap 3 § BrB.150 I LPT finns ett krav på ett oundgängligt behov 

av psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen 

på en sjukvårdsinrättning. Detta krav kan jämföras mot det i 31 kap 3 § BrB uppställda 

kravet att tvångsvård ska vara påkallad av gärningspersonens psykiska tillstånd och 

                                                 

149 A a, under rubriken Rättspsykiatrisk undersökning och paragraf 7-intyg. 
150 Om begreppet allvarlig psykisk störning, se ovan avsnitt 4.1.1. 
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personliga förhållanden i övrigt. Även om det föreligger en viss skillnad mellan vilka som 

kan beredas tvångsvård genom dom i brottmål och vilka som kan vårdas med stöd av LPT 

uttalas i propositionen att avsikten inte varit att skapa något principiell skillnad mellan dessa 

lagar.151 I LPT uppställs utöver kravet på att ett vårdbehov föreligger även att vården inte 

kan tillgodoses på annat sätt än genom tvångsvård. Det krävs vidare att patienten inte 

samtycker till frivillig vård eller befinner sig i ett sådant tillstånd att hon eller han inte kan 

lämna ett sådant samtycke. För att bedöma om det föreligger ett oundgängligt behov av 

psykiatrisk vård ska det vägas in om patientens liv eller hälsa är hotad om intagning inte 

sker. Vårbehovet ska även bedömas enligt patientens personliga förhållanden. 

Oundgängligheten ska därför inte endast prövas i förhållande till patientens psykiska 

tillstånd. Patientens levnadsförhållanden och relation till omvärlden ska även vägas in. 

Detta är en helhetsbedömning som måste utföras i varje fall. Ibland kan exempelvis en 

patient ha tillräckligt stöd i sin omgivning för att inte behöva tvångsomhändertas. 152 

Enligt 2 § LPT ska vården inledningsvis erbjudas som sluten psykiatrisk vård. Vården 

kan senare övergå i öppen psykiatrisk tvångsvård. Syftet med vården ska vara att försätta 

patienten i ett tillstånd där hon eller han frivilligt kan medverka till nödvändig vård och 

erbjudas stöd. Beslutet om den psykiatriska tvångsvården ska inledas eller ej ska fattas 

skyndsamt. Detta får enligt 6 b § LPT inte ske senare än 24 timmar efter att patienten 

kommit in till vårdinrättningen. 

Psykiskt utvecklingsstörda ska normalt inte vårdas inom tvångsvården med stöd av 

LPT, detta framgår av 3 §. Något straffrättsligt undantag finns däremot inte för psykiskt 

utvecklingsstörda. Dessa kan på samma vis som andra vårdas inom den rättspsykiatriska 

vården om tvångsvård påkallat med stöd av 31 kap 3 § BrB. Att besluta om rättspsykiatrisk 

vård för en psykiskt utvecklingsstörd lagöverträdare kan främst bli aktuellt om personen 

har gjort sig skyldig till ett allvarligt våldsbrott.  Det är då framförallt samhällsskydd som 

motiverar intagningen inom den rättspsykiatriska vården.153
  

 

  

                                                 

151 Prop 1990/91:58 s 461. 
152 Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård s 17. 
153 Prop 1990/91:58 s 470. 
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4.5 Avslutande kommentar 

 

Detta kapitel har analyserat vad som innefattas av begreppet allvarlig psykisk störning och 

hur detta begrepp förhåller sig till sin föregångare jämställdhetsbegreppet.  Val av påföljd 

för psykisk störda och de begränsningar som finns för detta, enligt 30 kap 6 § BrB, har 

även presenterats. I texten behandlas hur regeln förändrats från ett absolut fängelseförbud 

till att idag i de flesta fallen endast uppställa en presumtion mot fängelse. Vad som krävs 

för överlämnande till rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap 3§ och när denna vård får 

kombineras med den samhällsskyddande åtgärden särskild utskrivningsprövning behandlas 

i kapitlets tredje avsnitt. Där redogörs även för vissa regler för den rättspsykiatriska vårdens 

genomförande samt reglerna för de rättspsykiatriska undersökningar som måste 

genomföras innan överlämnande till vård får ske. Vid de rättspsykiatriska undersökningarna 

tillämpas den typ av riskbedömningsinstrument som kommer att behandlas i kapitel 7.  

De avgörande skillnader som finns mellan vård med och utan särskild utskrivnings-

prövning behandlas även. Dessa är att beslut alltid måste fattas av förvaltningsrätten för 

förändringar i vården hos den som vårdas med särskild utskrivningsprövning och att rätten 

vid samtliga bedömningar ska beakta om det finns en påtaglig risk för att personen 

kommer återfalla i allvarlig brottslighet. Detta innebär i princip att en person kan hållas 

kvar inom den rättspsykiatriska vården utan att ett faktiskt vårdbehov föreligger. Reglerna 

om rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning kommer i kapitel 6 att jämföras 

mot det förslag om särskilda skyddsåtgärder som läggs fram i SOU 2012:17.  

Avslutningsvis presenteras reglerna om psykiatrisk tvångsvård. Vård enligt LPT är den 

enda möjligheten att fatta beslut om psykiatrisk tvångsvård utan en fällande dom i brottmål. 

Anledningen till att denna reglering kort presenteras är att reglerna i LPT kan användas för 

de personer som har ett vårdbehov men som frias från ansvar på grund av bristande brotts-

förutsättningar. Dessa regler skulle enligt mig även kunna, om ett krav på tillräknelighet 

kom att införas i svensk straffrätt, fungera som ett skyddsnät för de lagöverträdare som 

frias på grund av otillräknelighet. Tillräknelighet som ett krav för att en gärning ska utgöra 

brott kommer att behandlas i nästa kapitel. Där kommer en diskussion föras om införandet 

av ett tillräknelighetskrav medför att samhällsskyddande regleringar även måste införas. 

Denna diskussion kommer även att utvecklas i den avslutande kommentaren. 
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5 Tillräknelighet 

 

 

Detta kapitel kommer kort att behandla tillräknelighet som krav för straffansvar både i 

allmänhet och så som detta är föreslaget i SOU 2012:17. Syftet är att redogöra för hur 

påföljdssystemet kan komma att se ut i framtiden och om det i ett reformerat system är 

motiverat att införa särskilda skyddsåtgärder.  

 

5.1 Vad är tillräknelighet? 

 

I de flesta rättsordningar finns ett krav på att en person ska ha varit tillräknelig för att 

kunna dömas till ansvar för ett brott.154 Detta krav togs bort från svensk rätt vid införandet 

av BrB.155 På senare år har ett antal utredningar utförts för att undersöka om tillräknelighet 

bör återinföras i svensk rätt. 156  Den senaste av dessa är SOU 2012:17. I denna föreslås att 

en ny paragraf, 1 kap 2 a §, ska införas i BrB. Tillräknelighet ska enligt förslaget vara ett 

krav för att en otillåten gärning ska kunna utgöra ett brott.157 Psykiatrilagsutredningens 

förslag ser ut som följer nedan. Det bygger på fyra grundtillstånd, dessa utgör de tillstånd 

som kan bedömas som otillräknelighet. Utöver detta krävs att personen på grund av detta 

tillstånd har saknat förmåga att förstå gärningens innebörd i den situation som hon eller 

han befann sig i eller att personen har saknat förmågan att anpassa sitt handlande efter 

denna insikt. 

 

  

                                                 

154 SOU 2012:17 s 530. 
155 Se ovan avsnitt 2.3.1. 
156 Straffansvarsutredningens förslag SOU 1996:185, Psykansvarskommitténs förlag SOU 2002:3 och 
Psykiatrilagsutredningens förslag SOU 2012:17. 
157 SOU 2012:17 s 538. 
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2 a § En gärning utgör inte brott om den begås av någon som till följd av  

1. en allvarlig psykisk störning,  

2. en tillfällig sinnesförvirring,  

3. en svår utvecklingsstörning eller  

4. ett allvarligt demenstillstånd  

har saknat förmåga att förstå gärningens innebörd i den situation i vilken han eller hon befann sig 

eller att anpassa sitt handlande efter en sådan förståelse.  

Vad som nu har sagts gäller inte om gärningsmannen i anslutning till gärningen själv har vålla sin 

bristande förmåga genom rus eller på något annat sätt. 

De allvarligt psykiskt störda som inte omfattas av denna definition ska kunna dömas för 

brott. Detta ska göras med stöd av de vanliga påföljdsreglerna. Efter att domstolen har 

fastslagit att en otillåten gärning föreligger ska denna gå vidare till at pröva om gärnings-

personen varit tillräknelig. Är personen att anse som otillräknelig brister det personliga 

ansvaret och gärningen ska inte utgöra ett brott. Om personen bedöms vara tillräknelig ska 

domstolen gå vidare och bedöma om övriga förutsättningar för personligt ansvar är 

uppfyllda. Brister exempelvis kravet på uppsåt så ska den tilltalade frikännas.158 Om 

gärningspersonen döms till ansvar och denne har ett  vårdbehov ska detta i det 

reformerade systemet kunna beaktas vid valet av verkställighet av påföljden.159 

Bestämmelsen i 30 kap 6 § BrB ska enligt förslaget avskaffas. I och med detta kommer 

även påföljderna samhällstjänst, kontraktsvård med fängelse som alternativpåföljd och 

fängelse med intensivövervakning bli möjliga att tillämpa på allvarligt psykiskt störda lag-

överträdare.160  

För att förvaltningsrätten ska kunna fatta beslut om särskilda skyddsåtgärder krävs att 

det fastställs att den tilltalade har begått en otillåten gärning som inte är att bedöma som ett 

brott på grund av att den tilltalade är otillräknelig. Därför måste dessa frågor prövas i 

allmän domstol i samband med brottmålsprocessen. I dagen system kan denna typ av talan 

föras när en person som är under 15 år, och således inte är straffmyndig, har begått en 

straffbelagd gärning(3 § LUL). Detta kunde även, på sedvanerättslig grund, ske då någon 

enligt 5 kap 5 § SL konstaterades vara otillräknelig. En möjlighet för allmän domstol att 

genom fastställelsedom meddela att en otillräknelig lagöverträdare har begått en otillåten 

                                                 

158 A bet s 706. 
159 A bet s 541. 
160 A bet s 555. 
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gärning och kan komma att bli föremål för särskilda skyddsåtgärder ska därför införas i 

lag.161 

 

5.2 Lämpligheten av att införa ett tillräknelighetskrav  

 

Enligt Psykiatrilagsutredningens förslag ska tillräknelighetsbedömningen ske innan frågan 

om uppsåt prövas av rätten. Då frågan om tillräknelighet prövas innan ansvarsfrågan 

behöver rätten inte utreda om uppsåt föreligger hos de otillräkneliga lagöverträdarna.162 Ett 

tillräknelighetskrav kan också tydliggöra och kanske även undanröja vissa av de intresse-

konflikter som kan uppkomma mellan vård-, skydds- och straffintressen hos påföljds-

reglerna för psykiskt störda. Att separera dessa intressen skapar ett mer renodlat system. 

Både vård- och skyddsaspekterna är framåtblickande bedömningar som ser till vårdbehov 

och risker. Den straffrättsliga bedömningen är tillbakablickande och utgår från gärningen. 

De framåtblickande aspekterna kan idag riskera att medvetet eller omedvetet påverka 

bedömningen av själva gärningen.163 Exempelvis kan uppsåtsbedömningen komma att 

påverkas av faktumet att om uppsåt, eller någon annan brottsförutsättning brister, kan inte 

rättspsykiatrisk vård erbjudas till en tilltalad även om denne är i behov av vård. En möjlig 

anledning till varför uppsåtsbedömningar för psykiskt störda lagöverträdare tycks utföras 

med mindre noggrannhet än för andra kan vara konflikten mellan framåtblickande 

intressen och bakåtblickande bedömningar.164 Kritiken mot nuvarande ordning har berörts 

under avsnitt 2.4 och i kapitel 3. Denna kritik kan sammanfattas till att det i vissa fall inte är 

befogat att bestraffa en person för sina gärningar, även om samtliga brottsförutsättningar 

kan sägas föreligga. Har personen på grund av en förvrängs verklighetsuppfattning inte 

kunnat anpassa sitt handlande efter lagen ska inte denne kunna hållas ansvarig.165 Om 

tillräknelighet införs som ett krav för att en gärning ska utgöra ett brott får skuldprincipen 

ett tydligare genomslag i lagstiftningen. Detta skulle innebära att personer som faktiskt inte 

                                                 

161 A bet s 707. 
162 A bet s 528.  
163 A bet s 527. 
164 A bet s 528. 
165 Se SOU 1996:185 s 524. 
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kan kontrollera sitt handlande eller saknar insikt om vad de gör inte kommer att dömas till 

straffrättsligt ansvar för detta.166  

Jag ställer mig i huvudsak positiv till införandet av ett tillräknelighetskrav. Det kan 

däremot ifrågasättas om tillräknelighetsbedömningen bör placeras innan frågan om uppsåt 

ska prövas. Även om ett tillräknelighetskrav införs kan frågan om den otillräkneliges uppsåt 

få betydelse i andra fall än i brottmålsprocessen. Även de gärningar som utförts av 

otillräkneliga lagöverträdare kan komma att leda till samma följder som ett brott. Detta är 

skadestånd, brottskadeersättning, förverkande, utvisning eller annan rättsverkan av brott. I 

SOU 2012:17 lämnas inget självständigt förslag om detta, däremot hänvisas till förslaget i 

SOU 2002:3. Enligt detta ska en så kallad trolleribestämmelse införas i BrB. I denna ska det 

anges att vad som sägs om brott i tillämpliga delar ska gälla för otillåtna gärningar. Detta 

innebär att målsäganden i ett mål med en otillräknelig gärningsperson kan utkräva 

skadestånd. Vid en skadeståndsrättslig process kan ansvarsfrågan komma att behöva 

prövas. För skadestånd krävs att skadan enligt 2 kap 1 § SkL orsakats genom vårdslöshet 

eller uppsåtligen. Normalt är inte detta ett problem vid skadestånd på grund av brott 

eftersom domen i brottmål får bevisverkan för en senare skadeståndsprocess.167 Denna 

problematik har uppmärksammats vid remissbehandlingen av ärendet.168 Vidare anges i 

förslaget att uppsåt kan få betydelse för bedömningen av om personen ska utsättas för 

särskilda skyddsåtgärder. En uppsåtlig gärning tala för en återfallsrisk i allvarlig 

brottslighet.169 Ett av huvudargumenten i Psykiatrilagsutredningens förslag är att de svåra 

uppsåtsbedömningar som måste utföras på de som lider av en allvarlig psykisk störning kan 

undvikas för de som bedöms vara otillräkneliga. Detta tycks däremot inte vara fallet, 

snarare kommer denna bedömning att förskjutas till de efterföljande civilrättsliga och 

förvaltningsrättsliga processerna. Det är även viktigt att uppmärksamma att det föreligger 

en skillnad mellan att åtalet ogillas på grund av uppsåtsbrist och att det personliga ansvaret 

inte ska anses uppfyllt på grund av otillräknelighet. Andra rättsverkningar av brott kan 

inträda om personen bedöms vara otillräknelig och personen kan i en senare process bli 

föremål för särskilda skyddsåtgärder. Vid uppsåtsbrist kan inga efterföljade åtgärder mot 

personen komma i fråga. Enligt Lernestedt är ett återinförande av krav på tillräknelighet för 

straffrättligt ansvar att välkomna, däremot är det viktigt att inse att detta inte kommer lösa 

                                                 

166 Borgeke, Att bestämma påföljd för brott s 304. 
167 Friberg, Kränkningsersättning: skadestånd för kränkning genom brott s 88. 
168 Remissammanställning Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd s 426. 
169 SOU 2012:17 s 567. 
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alla problem som rör frågor om ansvar och klander för psykiskt störda lagöverträdare. Till-

räknelighet är ett steg i rätt riktning, men det är endast ett steg på vägen mot en bättre 

straffrättslig reglering för psykiskt störda lagöverträdare.170  

 

5.3 Behovet av samhällsskyddade åtgärder i ett system med 

tillräknelighet som krav för straffansvar 

 

I samtliga EU-länder utom Sverige finns ett krav på tillräknelighet. Många av dessa länder 

har även någon form av ingripande åtgärder baserade på samhällsskydd som kan träffa de 

otillräkneliga lagöverträdarna.171 Det har även vid remissbehandlingen av Psykiatrilags-

utredningens förslag uttryckts att det knappast kan vara acceptabelt att en person inte ska 

kunna bli föremål för några åtgärder från staten sida om denne utgör en fara för andras liv 

och hälsa. Därför bör det finnas samhällsskyddande reaktioner som de otillräkneliga lag-

överträdarna som är farliga för annans liv och hälsa kan komma att utsättas för.172 

Personligen anser jag att det för otillräkneliga lagöverträdare som har ett behov av vård bör 

vara möjligt att tillämpa LPT. Vidare anser jag inte att det är befogat att frihetsberöva en 

person på grund av en framtida risk för återfall. Denna fråga kommer att behandlas 

närmare i kapitel 7 samt i den avslutande diskussionen i kapitel 8. Dagens påföljdssystem 

präglas av proportionalitet och ekvivalens. I ett system med proportionalitet som 

grundprincip vid påföljdsval finns ingen plats för frihetsberövanden baserade på framåt-

blickande bedömningar. Hur dessa än utförs kommer de att resultera i att personer 

kommer att straffas olika hård för lika allvarlig brott.173 Då bedömningen ska baseras på 

individens risk att återfalla i brott anknyter inte reaktionens längd till brottets allvar. 

Eftersom utvecklingen på senare år tycks ha gått mot ökade möjligheter att ta hänsyn till 

proportionalitet vid påföljdsbedömningen kan det ifrågasättas varför det motsatta ska göras 

för de otillräkneliga lagöverträdarna. 

 

                                                 

170 Lernestedt, Tillräknelighet som krav för straffansvar s 133 f. 
171 Utveckling av vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare- ett diskussionsunderlag om ansvar och 
organisation s 33. 
172 Remissammanställning Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd s 297. 
173 von Hirsch, Past or Future Crimes: Deservedness and Dangerousness in the Sentencing of Criminals s 11. 



 

 

59 

 

5.4 Avslutande kommentar 

 

I kapitlet presenteras kort hur ett tillräknelighetskrav skulle komma att utformas i svensk 

rätt. Var regleringen skulle komma att placeras och vilka som skulle omfattas av denna 

behandlas även. Vidare presenteras att allmän domstol genom fastställelsedom ska ange att 

en otillräknelig person har begått en otillåten gärning. Denna dom ska sedan kunna läggas 

till grund för prövningen av särskilda skyddsåtgärder. I det andra avsnittet övervägs 

lämpligheten med införandet av ett tillräknelighetskrav. Enligt mig kan en sådan reglering 

vara ett steg i rätt riktning för svensk rätt, men alla straffrättsliga problem relaterade till 

psykiskt störda lagöverträdare kommer inte att lösas genom denna nya ordning. 

Avslutningsvis förs en diskussion om behovet av att förena ett system med 

tillräknelighet med samhällsskyddande åtgärder. Tanken med detta kapitel har främst varit 

att ge en bakgrund till det system som de särskilda skyddsåtgärderna skulle komma att 

placeras i.  

 

6 Särskilda skyddsåtgärder 

 

 

Detta kapitel kommer att behandla det av Psykiatrilagsutredningen framlagda förslaget om 

särskilda skyddsåtgärder, vilket är samhällsskyddande åtgärder riktade mot personer som 

har begått brott under påverkan av en allvarligt psykiskt störning. Dessa ska vara tillämpliga 

på de personer som har begått en otillåten gärning som har riktat sig mot eller inneburit 

fara för annans liv eller hälsa och som riskerar att återfalla i allvarlig brottslighet av samma 

slag. Dessa ska även i vissa fall kunna tillämpas på de som begått denna typ av brott under 

påverkan av en allvarlig psykisk störning och avtjänat sitt straff men bedöms ha en återfalls-

risk. I detta kapitel kommer jag inledningsvis att presentera vad som menas med särskilda 

skyddsåtgärder, så som de utformats i SOU 2012:17. Sedan kommer jag att presentera 

fördelar och nackdelar med förslaget om särskilda skyddsåtgärder. Då kommer även delar 

av tidigare förslag att tas upp och jämföras mot de i SOU 2012:17 lämnade förslaget. 

Vidare kommer förslaget om särskilda skyddsåtgärder i förhållande till nuvarande reglering 

att behandlas. Detta gäller både i förhållande till vad som utgör skillnaden mellan 
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regleringen i BrB 31 kap 3 § och lag om särskilda skyddsåtgärder och frågan om den ena 

eller den andra utformningen av skyddslagstiftning är mer lämplig. Avslutningsvis kommer 

jag att diskutera alternativet att helt avskaffa denna typ av lagstiftning, någonting som inte 

låg inom Psykiatrilagsutredningens område att utreda i SOU 2012:17.  

 

6.1 Vad är särskilda skyddsåtgärder? 

 

Särskilda skyddsåtgärder är, som ovan nämnt, samhällsskyddande åtgärder riktade mot 

personer som har begått brott under påverkan av en allvarligt psykiskt störning. Vidare 

krävs, för att tillämpa lagen om särskilda skyddsåtgärder, att personen riskerar att återfalla i 

allvarlig brottslighet. Genomgående i SOU 2012:17 har en separation mellan vård, straff 

och skydd eftersträvats. De särskilda skyddsåtgärderna ska tillhöra den sistnämnda 

gruppen. Allmän förvaltningsdomstol ska fatta beslut om särskilda skyddsåtgärder, 

ompröva beslut om särskilda skyddsåtgärder och pröva om de särskilda skyddsåtgärderna 

ska övergå från sluten till öppen form eller tvärt om. På detta sätt anser förslaget att de 

särskilda skyddsåtgärderna tydligare separeras från det brott som föranlett att de kan 

komma att användas.174 I SOU 2002:3 skulle frågan om samhällsskyddsåtgärder prövas av 

allmän domstol i brottmålsprocessen och regleringen skulle införas i ett nytt kapitel i 

BrB.175 Enligt SOU 2012:17 ska de särskilda skyddsåtgärderna vara fristående från det 

straffrättsliga systemet, i en egen lag. Det anses angeläget att de särskilda skyddsåtgärderna 

inte kan komma att beaktas som en påföljd för ett begånget brott.176 

 

6.1.1 Vilka kan utsättas för särskilda skyddsåtgärder? 

 

I 1 kap 1 § förslag till lag om särskilda skyddsåtgärder anges att dessa avser att förhindra att 

en person som begått en allvarlig otillåten gärning eller ett allvaligt brott, när gärningen har 

skett under påverkan av en allvarlig psykisk störning, en tillfällig sinnesförvirring en svår 

utvecklingsstörning eller ett allvarligt demenstillstånd på nytt begår en gärning av 

                                                 

174 SOU 2012:17 s 623. 
175 SOU 2002:3 s 277-279. 
176 SOU 2012:17 s 623. 
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motsvarande slag.177 I lagen uppställs två grupper som kan komma att träffas av särskilda 

skyddsåtgärder. Detta är för det första de som bedöms vara otillräkneliga och som enligt 1 

kap 2 a § BrB har begått en allvarlig otillåten gärning. Vidare krävs att gärningen har riktat 

sig mot eller utgjort fara för annans liv och hälsa och att det inte var föreskrivet lindrigare 

straff än fängelse sex månader för brottet. Det krävs även att det med hänsyn till gärnings-

personens psykiska tillstånd, hennes eller hans tidigare begångna gärningar och 

omständigheterna i övrigt finns en påtaglig risk för återfall i sådana gärningar av allvarligt 

slag. Den andra grupp som kan komma att utsättas för särskilda skyddsåtgärder är de som 

har dömts till fängelse på viss tid eller de som dömts till sluten ungdomsvård. Även för 

denna grupp krävs att gärningen var riktat mot eller utgjort fara för annans liv och hälsa. 

Brottet ska vara begånget under påverkan av en allvarlig psykisk störning, en tillfällig 

sinnesförvirring, en svår utvecklingsstörning eller ett allvarligt demenstillstånd. Det får inte 

för brottet vara föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader och det ska med 

hänsyn till den dömdes psykiska tillstånd, hennes eller hans tidigare begångna gärningar och 

omständigheterna i övrigt finnas en påtaglig risk för återfall i allvarliga brott som är riktade 

mot eller utgör fara för annans liv eller hälsa. De särskilda skyddsåtgärderna för de som 

avtjänat ett fängelsestraff ska påbörjas vid frigivningen från fängelse eller från den slutna 

ungdomsvården.178  

 

6.1.2 Beslut om och utförandet av de särskilda skyddsåtgärderna 

 

De särskilda skyddsåtgärderna kan komma att utföras i öppen eller sluten form. Om den 

som beslutet rör var otillräknelig vid gärningstillfället ska de särskilda skyddsåtgärderna 

alltid inledas i sluten form.179 Beslut om särskilda skyddsåtgärder fattas av allmän 

förvaltningsdomstol efter ansökan av åklagaren. I domen ska domstolen ange om de 

särskilda skyddsåtgärderna ska inledas i öppen eller sluten form. Beslut om särskilda 

skyddsåtgärder får endast fattas om allmän domstol har fastställt att gärningspersonen har 

begått en otillåten gärning som enligt 1 kap 2 a § BrB inte utgör ett brott eller om allmän 

domstol i den dom där gärningspersonen dömdes till fängelse har beslutat att en prövning 

ska ske av om hon eller han vid frigivning från fängelsestraffet eller den slutna ungdoms-

vården uppfyller förutsättningarna för särskilda skyddsåtgärder. Allmän förvaltnings-

                                                 

177 A bet s 102. 
178 A bet s 103.  
179 A bet s 104. 
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domstol ska inte göra någon egen prövning av själva brottet eller den otillåtna gärningen 

utan ska utgå från vad den allmänna domstolen har funnit utrett beträffande gärningen.180 

De särskilda skyddsåtgärderna får pågå under längst sex månader efter det att beslut om 

sådana har fattats.  Efter denna tid måste beslutet omprövas av allmän förvaltningsdomstol. 

Dessa beslut får fattas avseende högst sex månader åt gången och åtgärderna får pågå så 

länge det finns förutsättningar för särskilda skyddsåtgärder.181 

 

6.2 Problematik 

 

Psykiatrilagsutredningens förslag om särskilda skyddsåtgärder inleds med konstaterandet 

om att det idag finns begränsade möjligheter att ta hänsyn till samhällsskydd i det straff-

rättsliga systemet. Som exempel nämns att det idag vid frigivning från fängelse eller sluten 

ungdomsvård inte kan tas denna typ av hänsyn. Dessa hänsyn kan inte heller tas då någon 

har begått en gärning under påverkan av en allvarlig psykisk störning men personen på 

grund av till exempel bristande uppsåt inte kan dömas till ansvar. Möjligheterna att i dagens 

system beakta samhällsskydd är endast vid beslut om rättspsykiatrisk vård med särskild 

utskrivningsprövning och vid omvandling av ett tidsobestämt livstidsstraff till ett 

tidsbestämt fängelsestraff.182  

I förslaget diskuteras vidare lämpligheten av samhällsskyddande regleringar. Statistik 

och forskning visar på att en psykisk störning hos gärningspersonen inte i sig ökar risken 

för återfall i allvarlig brottslighet. Det finns snarare andra omständigheter så som missbruk, 

kön och ålder som kan vara bättre indikatorer för återfall. Vidare bör i en rättsstat frihets-

berövanden så långt detta är möjligt begränsas. Detta gäller särskilt frihetsberövanden 

baserade på framtida risk att begå brott.  Varför allvarligt psykiskt störda lagöverträdare ska 

kunna träffas av en samhällsskyddande reglering är enligt utredningen för att denna typ av 

bedömningar redan görs idag vid särskild utskrivningsprövning. Det är även så att de allra 

flesta, om inte alla rättsystem, som liknar vårt har motsvarande regler för psykiskt störda 

lagöverträdare. 183  

                                                 

180 A bet s 115. 
181 A st. 
182 A bet s 599 f. 
183 A bet s 601. 
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Det som uttalas i förslaget kan sammanfattas till att denna typ av frihetsberövanden är 

problematiska och de ska undvikas så långt som möjligt. De psykiskt störda som begått 

brott utgör inte en grupp med högre risk för återfall, men de träffas i dagsläget av en 

liknande reglering. Denna liknande reglering har även motsvarigheter i princip alla övriga 

rättsystem som liknar vårt. Detta motiverar att en sådan reglering kan utvecklas och finnas 

kvar. De argument som läggs fram för att det ska vara berättigat att frihetsberöva en 

psykiskt störd person på grund av risk för återfall i allvarlig brottslighet framstår för mig 

som få. Deras tyngd måste även vägas mot förhållandet till de inskränkningar av personers 

frihet som kan komma att ske vid tillämpningen av lagen om särskilda skyddsåtgärder. Med 

detta sagt är det ändå värt att utreda varför dessa regleringar finns och varför de alltid tycks 

ha funnits mer eller mindre ingripande regleringar mot psykiskt störda som begått brott. Är 

den enda anledningen att denna grupp är lätt att särskilja från andra? Är det så att det i 

samhället finns en bild av att psykiskt störda är farligare än andra individer och att detta har 

påverkat lagstiftaren? Och finns det behov av att kunna hålla vissa personer avskilda från 

samhället på en obestämd tid? Inte mycket talar för att de som med den nya ordningen 

skulle bedömas som otillräkneliga skulle ha särskilt hög risk att återfalla i sådan brottslighet 

som de särskilda skyddsåtgärderna tar sikte på.184  

 

6.3 En jämförelse mellan dagens reglering och förslaget i SOU 2012:17 

 

För att med dagens reglering kunna beakta frågan om samhällsskydd krävs för det första att 

den tilltalade fälls till ansvar för den brottsliga gärningen. Det krävs vidare att personen vid 

domstillfället anses ha ett behov av rättspsykiatrisk vård. När dessa förutsättningar är 

uppfyllda kan behovet av samhällsskydd beaktas vid frågan om den rättspsykiatriska vården 

ska förenas med särskild utskrivningsprövning. I SOU 2012:17 föreslås en uppdelning 

mellan vård-, straff- och skyddsfrågor. Denna uppdelning ska tydliggöra reglernas syften 

och undvika att konflikt kan uppstå mellan de samhällsskyddande reglerna och vissa 

internationella konventioner. I dagsläget kan en person, med stöd av 31 kap 3 § BrB, hålls 

kvar inom den rättspsykiatriska vården trots att de saknar vårdbehov. Personen kvarhålls 

istället på grund av risk för återfall i allvarlig brottslighet. Genom uppdelningen av de olika 

regleringarna kommer de samhällsskyddande åtgärder som kan behöva vidtas i ett 

                                                 

184 Lernestedt, Tillräknelighet som krav för straffansvar– några förhoppningar och farhågor s 133. 
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reformerat system inte ske förtäckta genom fortsatt rättspsykiatrisk vård. Dagens reglering 

med särskild utskrivningsprövning är framförallt problematisk i förhållande till den så 

kallade Hawaiideklarationen.185 Denna förbjuder psykiatriker från att medverka till 

tvångsvård av personer som inte är psykiskt sjuka. Med särskilda skyddsåtgärder kan de 

samhällsskyddande åtgärderna ske utan att stå i strid med denna konvention. Den 

rehabilitering som skall genomföras har även större möjlighet att inriktas på att minska 

återfallsrisken. Vårdåtgärder ska fortfarande vara tillgängliga för personer som kan komma 

att utsätts för särskilda skyddsåtgärder. Deras vårdbehov ska alltid först tillgodoses innan 

det kan bli aktuellt med särskilda skyddsåtgärder.186  

För att kunna döma en person till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivnings-

prövning krävs utöver att personen har ett reellt vårdbehov vid domstillfället också enligt 

31 kap 3 § BrB att straffvärdet är så högt att påföljden inte kan stanna vid böter. För 

särskilda skyddsåtgärder krävs istället att straffskalan för det aktuella brottet ska vara som 

lägst fängelse i 6 månader. Detta innebär att fler brott än idag kan komma att omfattas av 

den nya bestämmelsen. Däremot finns ytterligare en begränsning i lagen om särskilda 

skyddsåtgärder. Förutom kravet på att straffskalan ska uppgå till minst 6 månader finns 

även ett krav på att brottet ska vara riktat mot eller ha inneburit fara för annans liv och 

hälsa. Denna begränsning av tillämpningsområdet är helt klart nödvändig, annars skulle 

exempelvis snatteri kunna leda till att en person utsätts för särskilda skyddsåtgärder, om 

personen bedöms vara otillräknelig vid gärningstillfället. Detta även om normalpåföljden 

för brottet är böter.187 

 

6.4 Ur ett rättighetsperspektiv 

 

Det förslag som i SOU 2012:17 läggs fram om särskilda skyddsåtgärder kommer att 

inskränka fundamentala mänskliga rättigheter. Därför måste reglerna granskas mot RF och 

internationella konventioner om skydd för mänskliga rättigheter.  

Enligt 2 kap 6 § RF är alla medborgade skyddade mot påtvingade kroppsliga ingrepp. 

Medborgarna är även skyddade mot frihetsberövanden och har en rätt att röra sig fritt i 

riket enligt 2 kap 8 § RF. Dessa rättigheter kan inskränkas genom lag enligt 2 kap 21-24 §§ 

                                                 

185 World Psychiatric Association: Declaration of Hawaii (1983) 
186 SOU 2012:17 s 624. 
187 Borgeke mfl, Studier rörande påföljdspraxis m.m. s 339. 
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RF. Begränsningar får endast göras för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett 

demokratiskt samhälle. Dessa begränsningar får inte gå utöver vad som är nödvändigt för 

att uppnå de ändamål som föranlett inskränkningen. Detta är den konstitutionella 

proportionalitetsprincipen. Lag eller förordning får inte meddelas i strid med de åtaganden 

Sverige har påtagit sig genom EKMR, detta framgår av 2 kap 19 § RF. 

EKMR uppställer i art 5 en rätt till frihet och personlig säkerhet. Artikeln innebär att 

alla frihetsberövanden måste ha stöd i lag. Frihetsberövanden måste även för att vara tillåtet 

omfattas av någon av de i art 5.1 uppräknade kategorierna. Denna uppräkning är 

uttömmande. För att motivera frihetsberövanden genom särskilda skyddsåtgärden tar 

utredningen stöd i undantagen i 5.1 e och 5.1 a. Enligt 5.1 e kan någon frihetsberövas om 

den är psykiskt sjuk. Kravet för att tillämpa särskilda skyddsåtgärder är endast att gärningen 

ska ha varit begången under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Detta är därför ett 

relativt svagt stöd. Art 5.1 a möjliggör frihetsberövanden efter fällande dom av behörig 

domstol. När någon förklaras vara otillräknelig ska detta enligt utredningen räknas som en 

fällande dom i brottmål. De uttalanden som allmän domstol ska göra angående behovet av 

särskilda skyddsåtgärder skapar ett kausalsamband mellan brottmålsdomen och det senare 

frihetsberövandet. Då det vid en fällande dom i brottmål ska göras en bedömning av om 

det finns förutsättningar för särskilda skyddsåtgärder anses även i dessa fall ett kausal-

samband föreligga mellan den fällande domen och de beslut om särskilda skyddsåtgärder 

som kan komma att fattas efter frigivning från fängelse eller sluten ungdomsvård. I och 

med detta anser utredningen inte att några konflikter med EKMR bör föreligga. 

 

6.5 Avslutande kommentar 

 

I kapitlet behandlades det förslag om särskilda skyddsåtgärder som läggs fram av Psykiatri-

lagsutredningen i SOU 2012:17. Frågan om de särskilda skyddsåtgärdernas syfte och vilka 

som kan komma att utsättas för dessa presenterades inledningsvis. Även hur beslut om 

särskilda skyddsåtgärder ska fattas behandlades. I kapitlets andra avsnitt redogjordes för de 

problem som kan vara förenade med samhällsskyddande frihetsberövanden på obestämd 

tid. Förslaget tycks ha en restriktiv hållning till denna typ av frihetsberövanden och 

uttrycker att dessa i en rättsstat ska undvikas så långt som möjligt. Däremot accepteras ändå 

att denna reaktionsform ska bestå för psykiskt störda lagöverträdare. Jag poängterade i 

inledningen av kapitlet att det inte låg inom utredningens område att utreda om denna typ 
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av reglering helt kan avskaffas för psykiskt störda lagöverträdare. Detta kan ha påverkat 

utredningens förslag. Vidare gjordes en jämförelse mellan dagens system och det förslag 

som läggs fram i SOU 2012:17. Där diskuterades bland annat de etiska konflikter som idag 

kan uppstå då någon kvarhålls inom den rättspsykiatriska vården på grund av återfallsrisk. 

Avslutningsvis presenterades de rättigheter som måste tas hänsyn till vid införandet av 

särskilda skyddsåtgärder. Utredningen anser inte att deras förslag står i strid med reglerna 

om skydd för frihetsberövanden i RF eller EKMR. 

 

7 Farlighets- och riskbedömningar  

 

 

Inom rättspsykiatrin finns olika instrument som användas för att bedöma en persons 

farlighet eller risk för återfall. Riskbedömningar kan vara i olika grad tillförlitliga och deras 

användning inom straffrätten är inte helt problemfri. Däremot kan det också vara svårt att 

finna alternativ till dessa om man vill ha tidsobestämda frihetsberövanden i ett rättssystem. 

För att kunna förvara personer på obestämd tid krävs att det finns instrument för att 

bedöma vilka personer som ska utsättas för dessa åtgärder och även under hur lång tid 

dessa åtgärder ska pågå eftersom inkapaciteringens längd inte är kopplat till det begångna 

brottets allvar. I detta kapitel kommer jag presentera utvecklingen av dagens risk-

instrument. Sedan kommer Psykiatrilagsutredningen behandling av dessa instrument och 

förslagets syn på deras tillförlitlighet att behandlas. Jag kommer då även gå igenom vilka 

krav som i förslaget uppställs för att kunna tillämpa dessa. Sedan kommer åsikter för och 

emot tillämpningen av riskbedömningsinstrument inom straffrätten redogöras för. Jag 

kommer avslutningsvis behandla den problematik som är förenad med att det i SOU 

2012:17 endast kommer vara psykiskt störda som kan utsättas för riskbedömningar. 
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7.1 Rättspsykiatriska riskbedömningar 

 

7.1.1 Första generationens riskbedömningar  

 

Forskningen om riskbedömningarna kan sägas ha börjat få genomslag på riktigt inom 

straffrätten i USA på 1970-talet. Under denna period satt personer, precis som idag, frihets-

berövade på obestämd tid på grund av att de begått brott under påverkan av en allvarlig 

psykisk störning och att de på grund av detta kunde anses vara farliga. Psykiatriker och 

psykologer konsulterades som sakkunniga i rätten både vid brottmålsprocessen och senare 

vid frågan om frigivning eller utskrivning. Under denna tid växte däremot, vid de 

amerikanska universiteten, en skepsis mot farlighetsbedömningarnas tillförlitlighet.188 Det 

fanns inga tydliga riktlinjer för hur bedömningarna skulle göras och detta kunde leda till 

godtycke. Att det inte var tydligt hur dessa bedömningar, som kunde leda till så långtgående 

konsekvenser för den enskilda individen, utfördes ansågs kunna vara en rättssäkerhetsbrist.  

Två berömda rättsfall från denna tid, Baxstrom v Herold och Dixon v Attorney 

General, ogiltigförklarade denna typ av farlighetsbedömningar och slog fast att det inte 

fanns belägg för att säga att psykiatriker och psykologer kunde göra denna typ av 

bedömningar, i alla fall inte med mer precision än en lekman. Konsekvensen av dessa fall 

blev att de som suttit frihetsberövade på grund av deras farlighet kom att släppas ut.  Detta 

gav forskare en unik chans till att faktiskt pröva bedömningarnas tillförlitlighet. Normalt 

sett förblir utfallet av farlighetsbedömningar otestade eftersom att en sådan studie kräver 

att både en grupp potentiellt farliga och en grupp potentiellt ofarliga individer släpps ut i 

samhället, något man normalt inte kan acceptera. Detta var däremot precis vad hände efter 

Baxtrom- och Dixonfallen. 189 Uppföljningen av dessa patienter visade att endast en 

tredjedel av patienterna faktiskt kom att återfalla i brottslighet. Dåtidens expert-

bedömningar resulterade därför i betydligt fler fel än rätt.190 Det positiva med första 

generationens riskbedömningar var att hänsyn kunde tas till ovanliga omständigheter i det 

                                                 

188 Grann, Riskbedömningar – Möjligheter och omöjligheter s 207. 
189 Belfrage, Farlighetsbedömningarnas renässans– Sverige på efterkälken i utvecklingen av nya 
farlighetsinstrument s 675 f. 
190 Grann, Riskbedömningar – Möjligheter och omöjligheter s 207. 
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specifika fallet. Detta kunder däremot även leda till att för stor hänsyn togs till vissa 

faktorer, då inga riktlinjer fanns uppställda för hur bedömningen skulle göras.191  

Faktumet att personer med psykiska problem även i fortsättningen skulle begå brott 

och att vissa individer ansågs vara farliga kvarstod dock och därför inleddes arbetet att 

finna bättre bedömningsinstrument. Dessa bedömningsinstrument kom att utgöra den 

andra generationen av riskbedömningar.192  

 

7.1.2 Andra generationens riskbedömningar 

 

För att komma ifrån osäkerheten med den första generationens farlighetsbedömningar kom 

de nya bedömningarna att baseras endast på empiriska data. På detta vis kom man ifrån det 

godtycke som kunde uppstå då bedömningarna gjordes av enskilda ”experter”. Istället 

grundades bedömningarna på sådant som enligt publicerade forskningsresultat visat sig 

vara associerat till risken för våldshandlingar. De nya bedömningarna kom även att kallas 

riskbedömningar istället för farlighetsbedömningar för att betona att det handlade om en 

uppskattning av sannolikhet längs en kontinuerlig skala. Denna skala kunde även komma 

att förändras över tid. 193  Uttrycket farlighetsbedömning för snarare tankarna till ett fast 

tillstånd av vara eller inte vara. Den andra generationens riskbedömningar sammanställde 

faktorer som indikerar en ökad risk för våldshandlingar till riskbedömningsinstrument som 

kunde användas för att bedöma en individs risk för återfall i brott.194  

Även denna andra generation av bedömningsinstrument kom att kritiseras. Att endast 

basera bedömningarna på statisktik, som från början var tänkt att göra bedömningarna 

säkrare, visade sig problematiskt då verkligheten är komplicerad och inget fall är det andra 

likt. Att använda sig av statistiska sannolikhetsuppgifter för grupper för att bedöma riskerna 

hos en individ visade sig vara olämpligt. Detta innebär inte att statistiska data som kan 

inhämtas från grupper inte är relevant för riskbedömningen av en individ, däremot måste 

något mer tillföras istället för att direkt applicera de statistiska uppgifterna på en enskild. 

                                                 

191 Weiner & Otto, The Handbook of Forensic Psychology s 391. 
192 Grann, Riskbedömningar – Möjligheter och omöjligheter s 208. 
193 Grann, M, Riskbedömningar – Möjligheter och omöjligheter s 208 f. 
194 Belfrage, Från farlighet till risk– senare års utveckling inom forskning och tillämpning av risk- och 
farlighetsbedömningars 477. 
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Det som gäller för lagöverträdare i allmänhet behöver nödvändigtvis inte gälla för 

individen.195 Den andra generationens riskbedömingar tog väsentligen bara hänsyn till 

historiska data för att avgöra risken, därför kunde inte hänsyn till behandlingsinsatser eller 

patientens allmänna mående vid olika tider vägas in för riskbedömningen.196 

 

7.1.3 Tredje generationens riskbedömningar 

 

Den tredje generationens riskbedömningar uppkom ur kritiken mot sin föregångare som 

endast baserade bedömningarna på empiriska data. Denna tredje generation av risk-

bedömningar tar även stöd i empiriska data och samma typ av riskbedömningsinstrument 

som den andra generationen tillämpade. Skillnaden är att psykologers och psykiatrikers 

egna kliniska erfarenheter och intuition också ska vara en del av bedömningen. Vissa 

faktorer måste i det enskilda fallet ges större vikt och andra kanske helt bortses ifrån. Den 

som gör riskbedömningen ska helt enkelt ledas av sitt sunda förnuft och sin erfarenhet men 

också ta stöd i det statistiska material som finns.197 

Ett av de mer kända bedömningsinstrumenten kallas HCR-20, med detta görs en 

allsidig bedömning av historiska data, kliniska data och data för framtida planering och 

riskhantering. Detta instrument har visat sig vara väldigt användarvändligt och fått stor 

spridning runt om i världen.  Huvudsyftet med instrumentet är att fungera som ett underlag 

för riskbedömningar som genomfös av psykiatriker eller psykologer. Med detta ska en så 

komplett och välstrukturerat beslutsunderlag som möjligt skapas för domstolar och andra 

som ska fatta beslut. Den poängsumma som testet ger ska däremot inte ersätta de kliniska 

bedömningar som ska utföras. Det är med den tredje generationens riskbedömningar 

viktigt att instrumenten inte tar över bedömningen.198 Forskning med stöd av HCR-20 har 

visat att historiska faktorer visar en svag prediktiv förmåga hos allvarligt psykiskt störda, 

det är istället kliniska faktorer och riskhanteringsfaktorer som med störst kraft visar på 

risken för återfall. Således är faktorer som ålder, missbruk, kön, tidigare brott och tidig 

                                                 

195 Grann, Riskbedömningar – Möjligheter och omöjligheter s 210. 
196 Belfrage, Från farlighet till risk– senare års utveckling inom forskning och tillämpning av risk- och 
farlighetsbedömningars 477. 
197 Grann, Riskbedömningar – Möjligheter och omöjligheter s 212. 
198 Belfrage, H, Från farlighet till risk– senare års utveckling inom forskning och tillämpning av risk- och 
farlighetsbedömningars 478. 
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missanpassning inte sådant som tycks vara av större värde för riskbedömningar hos 

psykiskt störda våldsbrottslingar, även om det är de starkaste indikatorerna för den totala 

grupp i samhället som begår brott.199  

 

7.2 Behandlingen av riskbedömningar i SOU 2012:17 

 

7.2.1 Risk för annans liv och hälsa 

 

Riskbedömningar ska vara ett samspel mellan risk- och skyddsfaktorer från olika områden; 

individuella så som genetiska, andra biologiska och erfarenhetsmässiga egenskaper och 

sammanhangsberoende så som grannskap, familj och umgängeskrets. Dessa olika faktorer 

ska sedan sammanvägas vid en sannolikhetsbedömning. Riskbedömningen utgör en 

systematiserad uppskattning av sannolikheten för att något ska hända. Men bedömningarna 

innehåller även värderingar. Hur allvarliga konsekvenser som kan uppkomma om risken 

förverkligas har därför också betydelse för bedömningen. I förslaget om särskilda skydds-

åtgärder är det risken för återfall i allvarlig brottslighet som riktar sig mot annans liv och 

hälsa om ska bedömas. Detta är enligt förslaget en sådan allvarlig följd att även en ganska 

låg utfallssannolikhet bör vara oacceptabel. Vad gäller samhällets uppfattning av risk tycks 

även det som i förslaget kallas ”allvarlighetsfaktorn” ha stor betydelse, med detta menas att 

det fanns oförklarliga eller okända motiv till brottet och att omfattande konsekvenser skulle 

uppstå om riskerna förverkligas, så kallad katastrofpotential. Allvarlighetsfaktorn kan sägas 

ha minst lika stor betydelse för hur risker uppfattas i samhället som kvantitativa 

sannolikhetsbedömningar. Utredningen konstaterar därför att det för riskbedömningar som 

ingår i en övergripande riskvärdering för brottsåterfall är av största vikt att de görs på ett 

strukturerat och vetenskapligt beprövat vis. Eventuella värderingar av allvarlighet bör 

antingen undvikas eller göras separat från övriga bedömningar.200  

 

  

                                                 

199 A a s 479. 
200 SOU 2012:17 s 604. 
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7.2.2 Riskbedömningar för psykiskt störda 

 

Psykiatrilagsutredningen uttalar att vid riskbedömningar för psykiskt störda lagöverträdare 

kan riskbedömningarna leda till medicinsk eller psykologisk behandling eller andra åtgärder 

som kan sägas vara för den stördes eget bästa. Även mer direkt skyddsinriktade åtgärder så 

som frihetsberövanden eller ingripande föreskrifter vid permissioner kan bli aktuella. Risk-

bedömningar som tar sikte på om kraven för psykiatrisk tvångsvård är uppfyllt kommer 

fortsättningsvis att behövas. Dessa bedömningar tar sikte på den akuta sjukdomstiden och 

det som ska bedömas är om den störde utgör en fara för sig själv eller andra och om det 

behövs medicinska, psykologiska eller sociala riskpåverkande åtgärder som kan hantera 

denna fara eller om hon eller han själv har tillräcklig förmåga att bedöma sitt eget vårdb-

ehov.201 

Det som då finns kvar att diskutera är om det är nödvändligt att ha kvar den typen av 

riskbedömningar som görs för att förhindra att personen på nytt begår allvarliga vålds-

handlingar. Det vill säga åtgärder som främst syftar till att skydda tredjeman. Dessa risk-

bedömningar anser psykiatrilagsutredningen vara behövliga då de är något som 

återkommer i alla rättssystem när det gäller psykiskt störda lagöverträdare. Vidare motiveras 

dessa riskbedömningars berättigande med att: ”De flesta människor finner det nog också 

rimligt att det finns möjlighet till riskbedömning och riskhantering när det gäller psykiskt 

störda lagöverträdare som till följd av sitt tillstånd har begått allvarliga gärningar mot 

någons liv eller hälsa.”202 Intresset av att förhindra att en gärningsperson begår en ny vålds-

gärning av allvarligt slag väger enligt utredningen tyngre än den enskildes rätt till frihet om 

risken för återfall är att bedömas som medelhög eller hög. I ett reformerat system anses det 

därför inte möjligt att helt undvara riskbedömningar som grundar sig på skyddsintressen.203  

 

7.2.3 Riskbedömningarnas tillförlitlighet och plats i ett straffrättsligt system 

 

Vad gäller tillförlitligheten av riskbedömningar läggs följande information fram i förslaget: 

De riskbedömningar som görs idag, det som kallas den tredje generationens risk-

bedömningar, är betydligt mer tillförlitliga är de som fanns på 60-, 70- och 80-talet då man 

                                                 

201 A bet s 605. 
202 A st. 
203 A bet s 605 f. 
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nu kombinerar aktuariska bedömningar med strukturerade kliniska bedömningar. Sådant 

som vägs in är tidigare antisocialt beteende eller våldsamt beteende, debut av tidigare 

nämna beteenden i tidig ålder, nedsatt impulskontroll, missbruk av alkohol och droger, 

antisociala attityder, antisocialt nätverk, psykossjukdom, dåligt resultat av tidigare behandlig 

och olika stressfaktorer så som arbetslöshet eller viktimisering. Viktimisering är egen 

utsatthet för trauma, till exempel våld. Vad gäller säkerheten av dessa bedömningar så kan i 

dagsläget en säkerhet på ca 75 % uppnås vad gäller risken för återfall respektive icke 

återfall. Förutsägelsen av icke återfall är den säkraste, med omkring 80-90 % säkerhet 

medan bedömningen av återfall ligger på omkring 50-60 % säkerhet. Detta innebär i 

praktiken att för att förebygga att en person som kommer att återfalla i brott inte gör detta 

så kommer även en person som inte kommer att återfalla att behöva utsättas för särskilda 

skyddsåtgärder. Detta kommer även att ske utan att veta vem som är vem av de två.204  

Det som i slutändan fäller avgörandet om särskilda skyddsåtgärder och de risk-

bedömningar som är förenade med dessa är motiverade i ett rättssystem, med tanke på att 

personer kommer att kunna frihetsberövas på grund av risk och med tanke på både de 

konstitutionella och straffrättsliga principer som detta kan strida mot, är om den enskildes 

rätt eller medborgarnas rätt till trygghet mot våld ska väga tyngst. Att ha i åtanke är då hur 

många personer som de facto inte kommer att återfalla i brott som man ändå kan tänka sig 

att frihetsberöva i ett brottsförebyggande syfte. Enlig mig bör den enskildes rätt till frihet i 

dessa fall väga tyngre.  

I betänkandet konstateras att om det ska vara motiverat att hålla kvar någon av risk- 

och skyddsskäl måste personen ges kunskapsbaserat stöd i form av vårdplaner eller 

verkställighetsplaner för framtida riskminimering. De juridiska bedömningar och 

hanteringar som görs måste även de vara säkra.205 Att göra riskbedömningar för kortare 

tidsperioder är betydligt mindre problematiskt och är något som sker idag vid 

tillämpningen av tvångsmedel så som reseförbud, anmälningsskyldighet och häktning. Men 

även mer långsiktiga bedömningar av risk utförs i dagens system genom bedömningarna 

vid särskild utskrivningsprövning, vid Kriminalvårdens beslut om anstaltsplacering och vid 

omvandling av livstids fängelse. Även detta motiverar enligt Psykiatrilagsutredningen att 

dessa typer av åtgärder bör bestå även i ett reformerat straffsystem.206 

 

                                                 

204 A bet s 606. 
205 A bet s 607.  
206 A bet s 608.  
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7.2.4 Riskbedömningarnas utformning och omprövning av tidigare beslut 

 

SOU 2012:17 uppställer vissa krav som bör uppfyllas för att riskbedömningar ska anses 

försvarbara. Ett krav som bör finnas på de riskbedömningar som görs är att de ska vara 

färskvara, därför bör dessa omprövas var sjätte månad. Denna tidsgräns är den samma som 

för dagens omprövningar av rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Om 

en bedömning rör en psykiskt störd lagöverträdare så bör sambandet mellan sjukdomen 

och den höga risken för återfall i allvarlig brottslighet riktad mot en persons liv eller hälsa 

tydligt kunna beskrivas i bedömningen. En bedömning ska även alltid vara individbaserad 

och uttrycka de specifika åtgärder i brottspreventivt syfte som ska göras för just den 

personen. Det är därför inte tillräckligt att bara placera en person i en riskkategori, 

exempelvis ”hög” då detta ger en otillräcklig vägledning för genomförandet av risk-

hanterande åtgärder. Dessa verktyg måste tillhandahållas av ansvarig myndighet. De 

faktorer som faktiskt kan påverkas är de dynamiska, i alla fall i teorin påverkbara, 

föränderliga faktorerna så som missbruk, antisociala attityder och nätverk.  

 

7.3 För och emot riskbedömningar 

 

Ett problem med riskbedömningarnas tillämpning är den stora skara, från olika yrkes-

grupper och med olika bakgrund, som ska hantera informationen som dessa ger. Jurister, 

psykologer och psykiatriker, socialarbetare, kriminologer, polisen, vårdpersonal med flera 

kommer komma i kontakt med de uppgifter som framgår av en riskbedömning. Hur 

resultatet av en bedömning ska kommuniceras mellan dessa olika grupper på ett lämpligt 

sätt är ett problem. Exempelvis kommer kanske inte en domare att tolka det en psykiatriker 

skriver i sin bedömning på precis det vis som denna avsett. Detta anser Belfrage vara en av 

de största problemen med riskbedömningarna och riskbedömningsinstrumentens 

tillämpning idag. Han ser det som en frågeställning som kommer behöva besvaras inom en 

snar framtid.207  

                                                 

207 Belfrage, Från farlighet till risk– senare års utveckling inom forskning och tillämpning av risk- och 
farlighetsbedömningars 481.  
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Ett annat problem med riskbedömningarna är att bedömaren ibland kan ha en övertro 

till instrumenten. I vissa fall kan det, eftersom att testerna resulterar i ett poängvärde, tyckas 

som att dessa följder en linjär skala. Desto högre poäng som någon får desto större är 

risken för återfall. Detta är däremot inte fallet, det är snarare vissa kvalitativa risker som kan 

vara de bästa indikatorerna för återfall. Denna problematik kan också leda till det omvända, 

att bedömaren känner sig låst av instrumenten eller inte känner att poäng bör sättas på 

människor. Detta kan leda till att bedömaren helt förkastar instrumentets resultat.208  

Belfrage är däremot positivt inställd till riskbedömningar i stort. Skälen för detta är att 

det i vårt samhälle faktiskt finns personer som utgör en högriskgrupp för att begå allvarliga 

våldsbrott mot andra. Vi har idag en lagstiftning som enligt honom, vilade på en 

demokratisk grund, gör det möjligt för oss att göra riskbedömningar för att skydda 

presumtiva våldsoffer. Dessa bedömningar görs även i praktiken dagligen för att fatta 

beslut om exempelvis frigång, permission eller utskrivning. Därför är dessa risk-

bedömningar nödvändliga. Eftersom att de är nödvändiga bör vi arbeta med på att göra 

dem så bra som möjligt.209  

Det är alltid en människa som kommer behöva fatta det slutgiltiga avgörandet i varje 

fall. Detta kan vara en psykolog eller psykiatriker eller en domare. Det som det hela 

resulterar i är en rimlighetsbedömning. Denna bedömning ska göras med stöd av den 

information som kan inhämtas från riskbedömningsinstrument, men kan inte vila på endast 

denna grund. Om däremot en bedömare vill avvika från det resultat som en riskbedömning 

visar på måste denna motivera detta och argumentera för varför man väljer att göra avsteg 

från beprövade metoder och vetenskap. Detta leder till att man öppet måste redovisa sina 

skäl för den bedömning som görs, något som är mycket viktigt när det rör sig om sådana 

ingripanden i en individs frihet som ett beslut om exempelvis rättspsykiatrisk vård med 

särskild utskrivningsprövning kan innebära.210 

Det finns även de som intar en kritisk ställning till att riskbedömningar ska få användas 

på psykiskt störda som begått brott. Studier visar att psykisk sjukdom i sig inte är en 

riskfaktor som avsevärt påverkar risken för återfall. Däremot har de med psykiska problem 

även ofta missbruksproblem, vilket är en stark indikator för återfall i brott.211 Det kan 

uppkomma etiska konflikter då ett rättsystem lägger för stor vikt vid rättspsykiatriska 

                                                 

208 A a s 482 f. 
209 A a s 481 f. 
210 A a s 483. 
211 Gustavson, Risk and prediction of violent crimes in forencis psychiatry s 17. 
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antaganden, exempelvis åsikten att psykiskt störda är mer benägna att återfalla i brott. 

Eftersom det inte finns starka belägg för att psykisk sjukdom verkligen påverkar återfalls-

risken är det olämpligt att det skapas reaktionssystem där de psykiskt störda inkapaciteras 

och särbehandlas negativt i förhållande till andra lagöverträdare. Det är inte lämpligt att det 

endast är denna grupp som kan utsättas för riskbedömningar.212 

 

7.4 Avslutande kommentar 

 

Hur dagens riskbedömningsinstrument har växt fram genom första, andra och tredje 

generationens bedömningsinstrument presenterades inledningsvis i detta kapitel. Efter 

detta behandlades riskbedömningars tillämpning vid prövningen av behovet av särskilda 

skyddsåtgärder så som Psykiatrilagsutredningen lägger fram detta i SOU 2012:17. Där 

konstaterades att det som i slutändan avgör valet om särskilda skyddsåtgärder bör införas är 

frågan om medborgarnas eller individens rätt ska väga tyngst. Enligt förslaget finns det i 

vissa fall ett krav från samhället sida att kunna utsätta särskilt farliga individer för samhälls-

skyddande individer. Personligen anser jag, så som införandet om särskilda skyddsåtgärder 

motiveras i SOU 2012:17, det inte finns tillräckligt starka skäl för att sätta medborgarnas 

intressen över individens rätt till frihet. Detta framförallt då endast de allvarligt psykiskt 

störda lagöverträdarna kan bli föremål för dessa åtgärder. Som framgick av föregående 

kapitel är det inte motiverat i en rättsstat att i för stor utsträckning frihetsberöva personer 

på grund av framtida risk för brott. Det är även visat att psykiskt störda inte är mer 

benägna än andra att återfalla i den typ av brott som de särskilda skyddsåtgärderna ska 

träffa. Avslutningsvis behandlades skäl för och emot riskbedömningar. Vissa psykiatriker 

anser att dessa instrument är behövliga och därför bör utvecklas och göras så säkra som 

möjligt. Andra ställer sig skeptiska till att dessa instrument har påverkat rättsystem att skapa 

särregleringar för vissa grupper och varför instrumenten endast ska tillämpas på de psykiskt 

störda lagöverträdarna. 

 

  

                                                 

212 Gustavson, Risk and prediction of violent crimes in forencis psychiatry, Paper IV s 405. 
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8 Avslutande diskussion 

 

 

Efter att ha behandlat både historiska och nutida källor kan jag tycka mig se två tendenser i 

utvecklingen av regler för psykiskt störda lagöverträdare. För det första går utvecklingen 

ständigt mot att minska den krets som omfattas av undantagsreglerna för psykiskt störda. 

Detta görs för att öka proportionalitetsprincipens genomslag. Ett första steg i denna 

riktning togs i och med avskaffandet av den tidsobestämda påföljden internering. 

Införandet av samlingsbegreppet allvarlig psykisk störning minskade den krets som kunde 

dömas till rättspsykiatrisk vård då detta begrepp skulle tolkas snävare än sin föregångnare 

jämställdhetsbegreppet. Detta innebar att fler personer kunde dömas enligt de vanliga 

påföljdsreglerna. Ytterligare steg för att öka proportionalitetsprincipens genomslag 

genomfördes vid 2008 års reform som innebar att fängelseförbudet avskaffades för 

majoriteten av de allvarligt psykiskt störda lagöverträdarna. Förbudet ersattes med en 

presumtion mot fängelse som kan brytas om synnerliga skäl för detta föreligger. Om 

förslaget i SOU 2012:17 kommer införas skulle detta innebära att de psykiskt störda 

lagöverträdarna som kan dömas till ansvar ska dömas enligt de vanliga påföljdsreglerna. De 

otillräkneliga lagöverträdarnas gärningar ska inte anses utgöra brott. Denna krets skulle 

förmodligen motsvara de som idag träffas av det absoluta fängelseförbudet i 30 kap 6 § 2 st 

BrB.  

Den andra tendensen är att det skapas samhällsskyddande åtgärder för den krympande 

grupp som ska särbehandlas av rättsystemet. Möjligheten att beakta samhällsskydd fanns 

tidigare genom de tidsobestämda påföljderna. Dessa avskaffades år 1981 då de ansågs att 

de riskbedömningar som systemet var förenade med inte var tillräckligt tillförlitliga. 

Regleringen var därför rättsosäker. Möjligheten att ta samhällsskyddande hänsyn 

återinfördes genom 1991 års reform då särskild utskrivningsprövning infördes i 31 kap 3 § 

BrB. Psykiatrilagsutredningen föreslår att denna möjlighet ska bestå i ett reformerat system 

och lämnar ett förslag till lag om särskilda skyddsåtgärder. De utredningar som 

genomfördes innan denna tycks ha önskat utöka den krets som skulle kunna utsättas för 

samhällsskyddande åtgärder genom att även personer som lider av en psykisk störning som 
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inte bedöms vara allvarlig skulle kunna utsättas för skyddsåtgärder.213 Med detta 

utformande av reglerna skulle även vissa personlighetsstörda individer kunna utsättas för 

samhällsskyddande åtgärder.214 I SOU 2012:17 tas däremot avstånd från denna åsikt. Där 

betonas istället att kretsen som ska kunna träffas av särskilda skyddsåtgärder åtgärder inte 

bör vara större än de som idag döms till rättspsykiatrisk vård med särskild 

utskrivningsprövning. Detta på grund av att de frihetsberövanden som baseras på framtida 

risk för brott ska undvikas så långt detta är möjligt.215  

På sätt och vis är det lämpligare att, som i SOU 2012:17 försöka begränsa den krets 

som ska träffas av samhällsskyddande åtgärder. Jag anser däremot att dessa åtgärder inte 

bör finnas i ett rättsystem som bygger på proportionalitet och ekvivalens. Om principerna 

ska få ett större genomslag vid påföljdsbestämningen i ett reformerat system och detta ska 

gälla även för psykiskt störda lagöverträdare är det motstridigt att införa samhällsskyddande 

åtgärder där frihetsberövandets längd inte är i proportion till brottets allvar. Jag anser det 

även vara olämpligt utifrån hur den krets som ska särbehandlats har valts ut. Det är 

självklart att vissa allvarligt psykiskt störda individer kan vara farliga och att de för dessa 

finns en återfallsrisk i allvarliga våldsbrott som riktas mot annans liv och hälsa. Men det är 

lika självklart att exempelvis personer inblandade i organiserad brottslighet kan anses vara 

farliga och ha en hög återfallsrisk. Återfallsförbrytare och missbrukare har även de en hög 

risk för återfall i brott. Ändå finns det humanitära skäl, förutsebarhetsskäl och rättighetsskäl 

som hindrar oss från att frihetsberöva dessa individer på obestämd tid. Varför gäller inte 

det samma för den som har begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning? 

Huvudargumentet för införandet av särskilda skyddsåtgärder tycks vara att en sådan 

ordning redan existerar för allvarligt psykiskt störda lagöverträdare. Om en reform ska 

genomföras är det enligt mig inte tillräkligt att peka på den tidigare gällande ordningen och 

säga att en särbehandlig kan motiveras av detta skäl. En reform bör vara en utveckling mot 

något bättre, något nytänkande och något som kan sägas leva upp till moderna krav på 

humanitet och förutsebarhet.  

Vi finner det idag vara främmande med Lombrosos216 teori om förbrytarmänniskan 

och tankarna att en brottsling kunde identifieras genom genetiska attribut så som en viss 

                                                 

213 Se SOU 1996:185 och  SOU 2002:3. 
214 SOU 2002:3 s 277. 
215 SOU 2012:17 s 615. 
216 Cesare Lombroso (1835-1909) var en italiensk läkare och professor i psykiatri som skapade 
kriminalantropologin, en vetenskap som anser att kriminalitet beror på biologiska egenskaper. 
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skallform, utstående öron eller för många fingrar och tår. Men det finns kanske ändå vissa 

liknande tankegångar vad gäller identifierandet och oskadliggörandet av farliga individer. 

De som Lombroso identifierade som förbrytarmänniskor skulle enligt honom genom deras 

utseende kunna särskiljas från andra laglydiga personer. Därför kunde reaktionsformer 

skapas för denna grupp så att förbrytarmänniskorna kunde hållas avskilda från samhället.217 

Även om vi idag har tagit avstånd från synen att kriminalitet skulle bero på biologiska 

egenskaper sker fortfarande en särbehandling av personer som är avvikande från det 

”normala”. Varför just allvarligt psykiskt störda lagöverträdare ska kunna utsättas för 

samhällsskyddande åtgärder är oklart. Det finns inget egentligt belägg för att psykiskt störda 

lagöverträdare har en högre benägenhet än andra att återfalla i allvarliga våldsbrott. Det är 

kanske så som Lernestedt uttrycker det, att ett system som endast har särskilda 

skyddsåtgärder för psykiskt störda lagöverträdare ”… skulle falla tillbaka på vad som verkar 

vara en åsikt med djupa rötter: att galningar får hållas inspärrade.”218 

 

  

                                                 

217 Qvarsell, Utan vett och vilja- Om synen på brottslighet och sinnessjukdom s 47. 
218 Lernestedt, Tillräknelighet som krav för straffansvar– några förhoppningar och farhågor s 133. 
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