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1. Inledning 
Psykisk sjukdom har fascinerat människan i århundraden. Det är något som alltid tycks ha 

funnits och som kanske alltid kommer att finnas trots att ingen riktigt vet varför. Allmänheten 

skräms och förbryllas medan experterna strider om vem som bäst kan ”upptäcka” och ”bota” 

de drabbade. Förr i tiden låste man in och glömde bort de psykiskt sjuka. Idag är man mer 

toleranta trots att ämnet fortfarande är känsligt. 

Precis som åsikterna om orsaken till och eventuell behandling av psykisk sjukdom varit 

många och olika har även åsikterna om bestraffandet av psykiskt sjuka lagöverträdare gått 

isär. Skall psykiskt sjuka lagöverträdare sitta i fängelse som vanliga brottslingar, eller skall de 

få vård, för att förhoppningsvis någon gång i framtiden kunna bli friska? Bland dem som 

förespråkar det förstnämnda alternativet får man ofta höra att psykiatrisk vård är semester 

jämfört med att sitta i fängelse, och att de kriminella ”kommer undan” alldeles för lätt. Och 

hur vet man om de är psykiskt sjuka? Är det verkligen helt omöjligt att lura experterna? 

Själv är jag förespråkare för vårdalternativet. Som många andra tycker jag att är man sjuk 

så skall man få vård. Det hjälper inte någon att en psykiskt sjuk människa sitter i fängelse för 

ett brott han/hon kanske inte ens förstår att han/hon begått 

Oavsett vem som har rätt så är det en intressant fråga. Vem bestämmer egentligen vad 

som är psykisk sjukdom och när man är tillräckligt psykiskt sjuk för att bli dömd till 

rättspsykiatriskt vård istället för fängelse? Och är det över huvud taget möjligt att skapa en 

sådan definition? 

1.1 Syfte och problemformulering 

Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka om och i så fall hur synen på psykiskt sjuka 

lagöverträdare har förändrats genom tiderna. Eftersom utrymmet för min uppsats är begränsat 

har jag valt att speciellt inrikta mig på förändringen efter psykiatri-reformen år 1991. Förutom 

att titta på själva förändringen kommer jag även se till vilken roll lagstiftaren och experterna 

har spelat i processen. 

Den fråga jag ställer mig är: Har synen på psykiskt sjuka lagöverträdare förändrats efter 

psykiatri-reformen år 1991? Vilken betydelse har lagstiftaren respektive experterna haft för 

resultatet? 

1.2 Teori och metod 

Jag har valt att använda mig av fenomenologi som teori eftersom jag anser att det är den 

teori som bäst förmedlar förståelsen för hur svårt det är att definiera begrepp som psykisk 

sjukdom. Att använda begreppet sjukdom på avvikande beteende är inte fenomenologiskt 
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riktigt. Trots detta kommer jag i brist på något annat lika vardagligt och accepterat uttryck 

använda mig av sjukdomsbegreppet. Jag kommer att gå in mer detaljerat på vad fenomenologi 

är i kapitel 2. 

Fenomenologin är inte bara en teori, utan även en metod. Teorin och metoden inom 

fenomenologin är starkt sammanlänkade. Man kan inte använda sig av den ena utan att 

använda sig av den andra. Jag har därför valt att behandla dem som en enhet. Genom den 

fenomenologiska tolkningen kommer jag göra en innehållsanalys av förarbeten och domar, 

och på detta sätt bearbeta det material som ligger till grund för beslutet om rättspsykiatrisk 

vård. 

Fenomenologisk tolkning är en del av den hermeneutiska skolan och innebär att man som 

forskare alltid måste förhålla sig till en värld som redan är tolkad av de sociala aktörerna 

själva. Detta gäller oberoende av om de sociala aktörernas tolkningar är korrekta eller inte. Vi 

möter alltså aldrig världen förutsättningslöst. De förutsättningar vi har bestämmer vad som är 

förståeligt och vad som är oförståeligt. Man kan kalla dessa förutsättningar för förförståelse 

eller fördomar. Förförståelse är ett nödvändigt villkor för att förståelse överhuvudtaget skall 

vara möjlig. När man tolkar en text måste man därför vara medveten om de olika aktörernas 

förförståelse och även sin egen förförståelse, annars kommer man inte att förstå innebörden av 

texten. 

För att kunna genomföra innehållsanalysen kommer jag använda mig av förarbeten till 

lagarna och på detta sätt undersöka hur lagstiftaren har avsett att begreppen skall användas. 

Jag kommer att börja med att gå in lite allmänt på varför lagregleringen har ändrats, därefter 

kommer jag att kortfattat förklara de mest relevanta bestämmelserna för att avsluta med en 

diskussion om själva begreppen. Efter varje avsnitt kommer det följa en analys av materialet. 

Eftersom det inte är säkert att begreppen används som det är tänkt i förarbetena kommer jag 

även att använda mig av domar i min analys. Genom domarna kan jag undersöka hur 

begreppen används i praktiken och om experterna har något inflytande över begreppens 

tillämpning. 

Det har inte varit lätt att få tag på domar och därför har jag inte så stort urval som jag hade 

önskat. Resultatet av mitt sökande dels på Tingsrätten i Malmö, dels i juridiska databaser blev 

fyra domar efter reformen från Tingsrätten i Malmö, en dom från Hovrätten, en dom från 

Högsta domstolen, två domar före reformen från Hovrätten och en dom från Högsta 

domstolen. 

Jag börjar initialt med att se efter om domstolen har inhämtat några expertutlåtanden. Om 

så skett kommer jag att fortsätta min analys med att undersöka vad experterna säger om den 
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tilltalades psykiska tillstånd och möjligheterna att överlämna honom/henne till rättspsykiatrisk 

vård. Passar den tilltalades beteenden in på begreppet, och i så fall varför? Slutligen kommer 

jag att gå in och analysera domskälen och vad det är som är avgörande för beslutet av påföljd. 

 

2. Fenomenologi 
Fenomenologi är ingen enhetlig teori, utan omfattar många olika inriktningar. I följande 

framställning skall jag koncentrera mig på Edmund Husserls och Alfred Schutz huvudsakliga 

tankegångar.1 

2.1 Husserl 

Husserls mål med fenomenologin är att nå ren kunskap eller den absoluta sanningen. 

Enligt Husserl måste vi känna till hur de universella regler, med vars hjälp vi konstituerar våra 

erfarenheter, för att kunna nå en säker kunskap. Verkligheten är skapad av människor. 

Problemet är att vi inte känner till den process varigenom kunskapen konstitueras. Lösningen 

på problemet och vägen till att nå den absoluta sanningen är att göra oss av med de 

förutfattade meningar vi har om den fysiska världen, om andra människor och om oss själva. 

Vi måste således kunna beskriva det mänskliga medvetandets sanna natur som det ser ut, 

oförvanskat av förutfattade meningar och vetenskaplig teori. Denna beskrivning kallar 

Husserl för den naturliga inställningen till världen.2 

För att kunna beskriva den naturliga inställningen till världen måste man enligt Husserl 

använda sig av fenomenologisk reduktion eller epoché. På engelska kallas detta bracketing, 

dvs. sätta inom parentes, och det är detta som Husserl bokstavligen menar att man måste göra. 

Man måste sätta alla frågor om människan eller omvärldens existens inom parentes, och 

istället koncentrera sig på den ständiga erfarenhetsström som konstituerar vårt medvetande. 

Endast genom en process där vi reflekterar över de alldagliga fenomen vi erfar och samtidigt 

gör oss av med alla fördomar kan vi nå fram till den naturliga inställningen. Husserl menar 

alltså att vi måste rekonstruera verkligheten.3 Problemet enligt Giddens är att verkligheten inte 

låter sig rekonstrueras. För att kunna göra detta måste man nämligen vara helt transparent, 

vilket inte är möjligt eftersom man alltid är färgad av sina tidigare erfarenheter.4 

 

 

                                                 
1 Giddens, 1993, s. 29 f. 
2 Ibid s. 30 
3 Ibid s. 30 
4 Ibid s. 31 
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2.2 Schutz 

Genom begreppet den naturliga inställningen till världen skapar Husserl även 

benämningen livsvärlden. Det senare är ett begrepp som Husserls lärjunge Schutz plockar upp 

och vidareutvecklar. Till skillnad från sin lärofader är Schutz mer inriktad på det sociala livet, 

eller vardagslivet som han även benämner det. Vardagslivet, som är en del av livsvärlden, står 

i centrum för Schutz fenomenologiska tolkning.5 

2.2.1 Vardaglig verklighet 

Schutz menar att man upplever sin sociala verklighet som en socialt meningsfull 

verklighet. Detta innebär att när vi ser eller hör en person säga eller göra någonting, så förstår 

vi betydelsen i dessa rörelser eller ord. Den vardagliga verkligheten är således en tolkad 

verklighet.6 Men eftersom vi lever i världen har vi meningen med handlandet färdig redan när 

vi handlar. Tolkningen av handlingen är redan färdig och meningen med handlandet är 

således inget vi klistrar på i efterhand.7 

Den vardagliga verkligheten upplevs genom varje individs eget medvetande, men trots 

detta är det inte fråga om en privat verklighet som är specifik för varje individ. Istället upplevs 

den sociala verkligheten som en gemensam verklighet. Med detta menar Schutz att 

vardagslivets objektiva natur är något som vi som sociala aktörer tar för givet. För att klara av 

vardagslivets verklighet använder sig de sociala aktörerna av det Schutz kallar för common 

sense-kunskaper. Det är en form av kunskap som alla socialiserade människor besitter.8 

Där Husserl i sitt sökande efter den naturliga inställningen till världen försöker befria sig 

från teoretiska och vetenskapliga fördomar genom att söka mening med fenomenen som de 

upplevs (fenomenologisk reduktion), försöker Schutz istället förankra den naturliga 

inställningen till världen i vårt vardagskunnande i livsvärldens typifieringar. Man kan säga att 

Schutz inverterar Husserls epoché-begrepp.9 

2.2.2 Typifieringar 

Vi upplever verkligheten som ordnad och organiserad genom våra common sense-

kunskaper. Dessa kunskaper gör det möjligt för oss att kategorisera och benämna de saker vi 

upplever. Enligt Schutz sker tolkningen av verkligheten i första hand med hjälp av just dessa 

typifieringarna av rutinmässiga företeelser, människor och upplevelser. Typifiering innebär att 

man använder sig av sina tidigare erfarenheter för att förstå människors handlande. Vår 
                                                 
5 Ibid s. 32 f. 
6 Cuff och Payne, 1992, s. 167 
7 Giddens, 1993, s. 33 f. 
8 Cuff och Payne, 1992,. s. 168 
9 Giddens, 1993, s. 33 
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vardagsverklighet består helt enkelt av olika tankescheman eller typer som gör det möjligt att 

identifiera och känna igen vår omvärld. Med hjälp av typifieringar känner man igen 

situationen. Då aktiveras olika tankescheman som gör att man vet hur man ska bete sig i den 

speciella situationen. Det är genom typifieringar som vardagsvärlden får mening, ter sig 

normal, välkänd och rutinmässig.10 De här typifieringarna är inte något som vi själva 

uppfunnit, utan de ligger i det språk vi delar med andra. Det är genom språket vi får 

kunskaper om verkligheten.11 

2.2.3 Multipla verkligheter 

Schutz menar att det finns multipla verkligheter. T.ex. så finns det en vardaglig verklighet 

och en vetenskaplig verklighet. Den vardagliga verkligheten bygger på common sense-

kunskaperna, som är praktiska i sin karaktär. Målet för common sense-aktören är att i varje 

situation driva igenom det Schutz kallar för aktörens projekt. Aktörens projekt är de saker 

som han önskar se förverkligande genom sin handling. 

Vetenskapsmannen är däremot inte en praktisk aktör i den meningen att han primärt är 

intresserad av kunskaper som är relaterade till de specifika dragen i en viss situation. Istället 

bygger den vetenskapliga verkligheten på strävan efter kunskap som är relaterad till 

vetenskapsmannens vetenskapliga projekt. Förverkligandet av ett sådant projekt är inte 

beroende av vardagliga kunskaper och normer utan av en till viss del objektiverad uppfattning 

om korrekta vetenskapliga metoder. Vetenskapsmannen kan därför komma att föra i en 

störande och främmande verklighet i den vardagliga verkligheten om han/hon inte modifierar 

sina metoder utifrån faktumet att de vetenskapliga resonemangen i hög grad skiljer sig från de 

vardagliga resonemangen. 

Skillnaderna mellan den vardagliga och den vetenskapliga verkligheten skapar enligt 

Schutz problem för socialvetenskaperna. Till skillnad från naturvetenskaperna måste 

socialvetenskaperna använda sig av sekundära konstruktioner. Detta innebär att 

vetenskapsmännen måste använda sig av begrepp eller föreställningar som redan har 

betydelser på common sense-nivån.12 

2.2.4 Kunskap av första och andra ordningen 

Den kunskap som är bestämd av livsvärlden och ordnad i typifieringar kallar Schutz för 

kunskap av första ordningen. Detta är kunskap som används av dem som lever i livsvärlden, 

dvs. lekmännen. Kunskap av andra ordningen utgörs istället av den vetenskapliga 
                                                 
10 Ibid s. 35 
11 Cuff och Payne, 1992, s. 169 
12 Ibid s. 170 f. 
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expertförståelsen med vars hjälp socialvetaren försöker tolka och förstå livsvärdens 

vardagliga mönster. Kunskap av andra ordningen lyder under en adekvansprincip som innebär 

att lekmännen skall känna igen sig i experternas forskning. Begreppen inom vetenskapen 

måste således vara relaterade till de begrepp varigenom aktörerna förstår sina sociala 

handlingar om vetenskapsmännen på ett vetenskapligt fruktbart sätt skall kunna återge 

aktörernas common sense-förståelse. Socialvetenskaplig forskning måste vara konstruerad så 

att den enskilde aktörens handlande i livsvärlden dels blir förståeligt för honom själv, dels för 

andra aktörer i livsvärlden.13 

Trots Husserl och Schutz använder olika medel för att nå målet – den absoluta sanningen 

eller den rena kunskapen – visar komplexiteten i metoderna på hur svårt det är att uppnå detta 

mål. 

 

3. Historisk bakgrund 
3.1 Tidig lagstiftning 

Ända sedan de första författningarna rörande psykiatrisk vård skapades har psykiskt sjuka 

lagöverträdare sysselsatt lagstiftaren. Att psykisk sjukdom uppmärksammades innebar 

emellertid inte alltid strafflindring för den dömde. I många fall utdömdes och verkställdes 

dödsstraff för personer, som vi nu tveklöst skulle kalla svårt psykiskt sjuka. Ett avgörande 

datum för rättspsykiatrin i Sverige och därmed för de psykiskt sjuka brottslingarna är den 9 

mars 1826, som brukar betecknas den svenska rättspsykiatrins födelsedag. Då utfärdades ett 

kungligt brev till Sundhets-Collegium och i anslutning därtill tillkom ett Svea Hovrätts 

universal av den 12 april 1826 där det föreskrevs att en läkarundersökning skulle genomföras 

av en brottsling som antogs vara psykiskt sjuk. Det framhölls också att när en för brott 

tilltalad person uppgavs vara eller vid gärningens begående varit ”vansinnig” kunde vård få 

meddelas istället för straff.14 

Rättspsykiatrin har fram till nutid i stort sätt reglerats av samma författningar som reglerar 

den allmänna psykiatrin. Man kan säga att rättspsykiatrin och den allmänna psykiatrin delar 

en gemensam historia. 

De första egentliga sjukvårdinrättningarna i landet tillkom under medeltiden och var 

knutna till klostren. I de nordiska medeltidslagarna likställdes psykiskt sjuka med 

”oformaghi”, övermaga eller underåriga. I rättsligt avseende kunde man jämföra dem med 

                                                 
13 Giddens, 1993, s. 36 
14 Schlaug, 1989, s.150 ff. 
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djur. Man kan utläsa tre grundtankar ur de medeltida lagarna. Den psykiskt sjuke antogs inte 

kunna svara för sig själv, de anhöriga skulle ta ansvar för den sjuke och rättsliga former skulle 

iakttas när han berövades sin frihet. Dessa teman återkommer i skilda former under de 

följande århundradena och sätter även prägel på nutida lagstiftning. Ett av humana skäl 

motiverat omhändertagande av de psykiskt sjuka intresserade emellertid inte lagstiftaren. 

Istället var det kyrkan med sina kloster som tog hand om den brokiga skara fattiga och sjuka 

som samlades i kyrka och hospital. Den ekonomiska grunden för de medeltida hospitalens 

verksamhet utgjordes således till en del av s.k. sädestionden men också av donationer av 

andra fromma stiftelser.15 

Reformationen innebar stora förändringar. Gustav Vasa fick makten över kyrkan och dess 

rikedomar. Klostren upplöstes och kyrkan liksom hospitalen förstatligades. Varje län fick sitt 

hospital och flera nya organiserades, inte sällan i de indragna klostren. Totalt sett blev 

hospitalen färre och större. Kyrkans makt var bruten, och staten trädde i dess ställe. Trots 

detta fortsatte kyrkan ha betydelse för drivandet av hospitalen. Prästen hade t.ex. vissa 

uppgifter som själasörjare och biskopen förblev ledamot av hospitalsdirektionerna ända fram 

till 1883. 

Under 1600-talet växte tanken fram att det skulle vara socknens och stadens skyldighet att 

ta hand om sina fattiga. I en tid av svält och umbäranden blev hospitalet ett ställe där man 

kunde få tak över huvudet och något att äta. Men man hade inte rätt att bli intagen. I 1624 års 

hospitalsordning angavs att det skulle göras åtskillnad mellan fattigvård och hospitalvård. I 

1642 års tiggarordning, som gällde senare delen av 1700-talet, fanns bestämmelser om hur 

fördelningen av hjälpsökande skulle ske mellan hospitalen och fattigvården. 

Under 1700-talet inrättades de första sjukhusen för behandling av sådana sjuka som 

ansågs kunna botas. 1751 inrättades i Stockholm Kungl. Serafimerordenslasarettet som skulle 

betjäna hela riket. Också i ett fåtal andra städer inrättades lasarett. Vid dessa tog man, utöver 

somatiskt sjuka, även emot psykiskt sjuka som man antog kunde botas. Hospitalen fortsatte att 

förvara de obotliga och skydda omvärlden för de människor som beaktades som störande och 

farliga. Skillnaden från medeltidens hospital var att lagstiftaren genom lasaretten 

uppmärksammade att det fanns en grupp psykiskt sjuka människor i samhället som var i 

behov av vård. Hospitalen och lasaretten kom således att följa olika utvecklingslinjer, en 

inriktning som i viss utsträckning har fortsatt fram mot slutet av 1900-talet. 

                                                 
15 Ibid, s.10 ff. 
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Det tog, som framgått, flera hundra år att förvandla hospitalet från ett skydd för fattiga och 

sjuka under kyrkans beskydd till en förvaringsplats för sinnessjuka under statlig regi. Vid 

ingången av 1800-talet räknades fortfarande inte omhändertagandet av psykiskt sjuka till 

sjukvården i egentlig mening. Men en reform 1823, då hospitalen omorganiserades, kan 

betecknas som en vändpunkt. Den viktigaste konsekvensen av reformen blev att sjukvården 

organiserades stramare och att man kunde anställa heltidsarbetande läkare. Före 1859 fanns 

det emellertid ingen utbildning i psykiatri. ”Galningen” ansågs inte längre vara besatt av onda 

andar eller straffad av Gud. Han var sjuk. Sjukdomstanken fick genomgripande konsekvenser 

för synsätt och behandling. Användningen av den nya sjukdomsförklaringen ledde till att man 

inte längre såg den sjuke själv som ansvarig för sitt tillstånd. Nu krävdes behandling. Det 

räckte inte längre med usel förvaring som på hospitalet. Institutionerna måste utformas i 

enlighet med behandlingstanken.16 

3.2 1858 års stadga 

1858 års stadga, som tillkommit efter årtiondens debatt och utredning, utgör 

sammanfattningen och krönet av en utveckling som fört den psykiatriska vården från 

gammaldags fattigvård till ställningen som en med annan sjukvård principiellt jämställd 

specialitet.17 Stadgan innebar det ideologiska uppbrottet inom lagstiftningen. I stadgan förde 

man in sjukdomsbegreppet och kravet på behandling. Detta var ett brott mot tidigare stadgor 

som utgick från förvaring av de sjuka. Definieringen av ”dåren” som sjuk och Kurhospitalet 

som behandlingsmetod blev avgörande för den kommande förändringen. 

De grupper som hade rätt till behandling på hospitalet var i första hand nyligen 

insjuknande sinnesjuka (som man trodde var möjliga att bota), ”våldsamma och opålitlige”, 

de som skulle undergå rättsmedicinsk undersökning och de från domstol överlämnade. Vid 

intagningen krävdes ett antal handlingar, ansökan från målsman, läkarintyg, prästbetyg och 

uppgift om betalning. Betalningen var mycket viktig. 

1858 års stadga kom att ses över ett par decennier senare. Tyvärr visade det sig att 

hospitalen inte, så som man hade hoppats, hade lyckats föra ett större antal nyinsjuknande 

psykiskt sjuka till psykisk friskhet. Den stora huvudfrågan blev var man skulle göra av de 

obotligt sjuka. Eftersom man inte lyckats bota så många man hade hoppats på räckte inte 

antalet vårdplatser till, och det blev stopp i vårdsystemet. Man kunde inte bereda 

nyinsjuknande omedelbar plats. Lösningen för att öka cirkulationen blev att dela upp 

anstalterna i hospital och asyler. På asylerna skulle de obotligt sjuka finnas. De utgjorde 
                                                 
16 Grönwall och Holgersson, 2001, s. 14 ff. 
17 Schlaug, Psykiatri, 1989, s. 36 
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sekundärsjukhus till hospitalen. På asylerna skulle man också i mån av plats ta in 

utvecklingsstörda som var våldsamma. Den nya stadgan trädde i kraft år 1883. 

1901 kom åter en ny stadga. Den innehöll få principiella förändringar, utan var snarare 

enbart en reviderad och utökad variation av 1800-talets två stadgor.18  

3.3 1929 års sinnessjuklag 

1913 tillsattes en utredning som ledde fram till 1929 års sinnessjuklag och 

sinnessjuksstadga. Lagens kompetensområde omfattade framför allt sinnesjukhusen, statliga 

såväl som kommunala och enskilda. Den gamla uppdelningen i hospital och asyl föll bort. 

Beteckningen hospital försvann nu definitivt från svensk sjukvårdslagstiftning och ersattes av 

benämningen sinnessjukhus. 

Den nya lagen innehöll inga bestämmelser som avgränsade intagningen utöver begreppet 

sinnessjuk. Begreppet vårdbehov på sinnessjukhus var inte närmare preciserat. Man utgick 

som en självklarhet från att den sjuke inte själv kunde ta ansvar för sin person och sina 

handlingar. Därför utrustades läkare och sjukvårdpersonal genom bestämmelser i lagen och i 

den kompletterande sinnessjukvårdsstadgan med rättigheter och skyldigheter att göra detta.19 

Ett par nyheter som delvis sprängde hospitalmurarna gällde den kontrollerade 

familjevården och hjälpverksamheten. Genom dessa nyheter fick den psykiatriska vården en 

mer social anknytning. De som placerades i familjevård förblev inskrivna vid sjukhuset. 

Hjälpverksamheten utgjorde en form av öppen vård särskilt för försöksutskrivna patienter, 

men även för ”personer, hos vilka utbrott av sinnessjukdom kan befaras”. 

En viktig nyhet i lagen utgjorde bestämmelser om ”observation å sinnessjukhus”. Den 

kunde ske såväl under frivilliga omständigheter som efter ingripande av polismyndigheten när 

det rörde sig om misstänkt sinnesjuka som bedömdes som farliga. Även möjlighet för 

antagning på egen ansökan infördes. 

En annan viktig nyhet var att rättspsykiatriska problem, undersökning och vård av 

kriminalfall fick bred plats i lagen. Detta skulle senare visa sig vara en tung börda att bära för 

sjukvården.20 

1929 års sinnessjuklag kom att tillämpas i 38 år. Under denna tid kompletterades lagen på 

att par viktiga punkter. Den första av dessa förändringar var att det 1949 inrättades 

utskrivningsnämnder vid alla sinnesjukhus i landet. Den andra ändringen genomfördes 1959 

                                                 
18 Grönwall och Holgersson, 2001, s. 18 f. 
19 Ibid s. 23 f. 
20 Schlaug, Psykiatri, 1989, s. 56 f. 
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och innebar att personer som själva önskade vård kunde tagas in utan formaliteter och i 

princip utan kvarhållningsrätt.21 

3.4 1864 års strafflag 

1811 tillsattes en kommitté vars lagförslag efter långvarigt utredningsarbete ledde fram till 

1864 års strafflag. Den kom, bortsett från partiella reformer, att gälla i 100 år. I 1864 års lag 

indelades de åtalade i enlighet härmed i ”tillräkneliga” och ”otillräkneliga”. De som var 

berövade förståndets bruk genom sinnesjukdom eller ålderssvaghet kallades otillräkneliga och 

kunde inte straffas. Enligt 5 kap. 5 § strafflagen var de straffria. Enligt 5 kap. 6 § kunde 

straffnedsättningen tillämpas för dem som delvis saknade förståndets bruk. 

De ovan berörda bestämmelserna om straffrihet i 1864 års strafflag tillämpades i början 

mycket restriktivt. Tillämpningen av 5:5 (straffrihet) begränsades i huvudsak till uppenbart 

sinnessjuka och ”höggradigt imbecilla”, med 5:6 (straffnedsättning) kom att användas på s.k. 

psykopater och ”lindrigt intellektuellt undermåliga”. I början av 1900-talet inträdde en 

förändring i praxis. Det blev allt vanligare att hänföra även s.k. psykopater under 5:5. Men 

gränsdragningen mellan 5:5 och 5:6 var inte helt klar, utan fortsatte att variera i praxis under 

1900-talet. Under tiden närmast före brottsbalkens tillkomst hänfördes till 5:5 sinnessjuka och 

”höggradigt intellektuellt undermåliga” (”idioter och klart imbecilla”) samt svårare 

”psykopater”. Till 5:6 hänfördes ”lindrigt intellektuellt undermåliga” (vissa ”imbecilla och 

debila”) samt många ”psykopater”. 

Efter sinnessjuklagens tillkomst ökade antalet årligen genomförda rättspsykiatriska 

undersökningar mycket starkt – en tiodubbling på mindre än 20 år. 

Genom en ändring i strafflagen 1946 infördes det s.k. jämställdhetsbegreppet, som innebar 

att också den skulle straffriförklaras och därefter omhändertas inom sinnessjukvården, som 

begått brott under inflytande av själslig abnormitet av så djupgående natur att den måste anses 

jämställd med psykisk sjukdom. 

I brottsbalken, som trädde i kraft 1965, kallas alla straffrättliga reaktioner för påföljder. 

Av dessa utgör numera böter och fängelse straff. Som en konsekvens av det synsätt som 

infördes med brottsbalken avskaffades de s.k. straffriförklaringarna. Även den som är 

allvarligt psykiskt störd skall sålunda i princip dömas till påföljd. Valen av påföljd har 

emellertid begränsats så att endast överlämnande till särskild vård, skyddstillsyn, villkorlig 

dom eller böter får användas. Fängelse får däremot inte ådömas. Under vissa speciella 

förutsättningar kan en psykiskt störd lagöverträdare också bli fri från påföljd, erhålla 

                                                 
21 Grönwall och Holgersson, 2001, s. 24 
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straffnedsättning eller undgå åtal. Sverige är det enda land (förutom Grönland) som på detta 

sätt har avskaffat föreställningen om att påföljd förutsätter ansvar för den brottliga 

handlingen. Med detta menas att vi i Sverige inte kräver att den tilltalade skall ha varit 

tillräknelig för att kunna dömas.22 

 

4. Nutida lagstiftning 
4.1 LSPV, lag (1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård 

4.1.1 Allmänt 

Sinnessjukvårdens omfattning ökade starkt under 1900-talets första decennier. 

Ansvarsfördelningen mellan stat, landsting och kommun var i stort sett oförändrad, men 

landstingens roll förstärktes efter hand. Institutionslivet hade sina egna ritualer, och 

omvärlden var lång borta. Gränsen mellan frisk och sjuk var skarp, och det ansågs ofta 

skamligt att ha sinnessjukdom i släkten. Många sinnesjuka levde ett isolerat liv på 

sinnesjukhus, utan någon kontakt med omvärlden. De krav på ”cirkulation” i systemet som 

restes redan på 1800-talet när man försökte organisera hospitalen efter principen botlig-

obotlig, infriades inte. De sinnessjuka ”satt” på sinnessjukhuset. Samtidigt var 

behandlingsmöjligheterna få. Nya behandlingsmetoder som prövades övergavs ofta efter en 

tid. 

Den psykiatriska vårdorganisationen har i mångt och mycket kännetecknats av att 

benämningarna på vårdenheterna har ändrats flera gånger. Genom sinnessjuklagen ersattes 

benämningen hospital med sinnessjukhus. Dessa började redan under 1950-talet benämnas 

mentalsjukhus, en benämning som under 1960-talet ersattes av psykiatriskt sjukhus. Samtidigt 

fortsatte vårdorganisationen att expandera. Även vård på frivillig väg blev allt vanligare. 

Psykiatrin närmade sig den somatiska vården. Detta hängde bland annat samman med 

upptäckten av nya mediciner. Tillkomsten av de nya vårdformerna gjorde att slumpen kunde 

avgöra var man hamnade när man sökte frivillig vård. Vården var helt frivillig på 

lasarettskliniken, medan sinnessjukhuset tillämpade kvarhållningsrätten. Men det var inte bara 

de nya klinikerna som ökade i antal, utan även sinnessjukhusen fortsatte att växa numerärt. 

Trots att förändringarna inom psykiatrin var stora innebar de inte att det gamla 

vårdsystemet försvann. Vårdens kärna var fortfarande de gamla statliga sinnessjukhusen. 

Sinnessjuklagstiftningskommittén, vars arbete ledde fram till lagen om beredande av 

sluten psykiatrisk vård i vissa fall, LSPV, startade sitt arbete 1954 för att utreda vissa 

                                                 
22 Ibid, s. 28 ff. 
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rättsäkerhetsfrågor inom sinnesjukvården. Uppdraget kom emellertid att utvidgas allt mer och 

1964 överlämnade kommittén ett förslag på en ny mentalsjukvårdslag. Riksdagen hade 

emellertid beslutat att landstingen från och med 1967 skulle ta över huvudmannaskapet för 

den psykiatriska vården. Det gjordes därför en omfattande bearbetning av kommittéförslaget. 

Denna resulterade i 1966 års lag om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall, förkortat 

LSPV, som trädde i kraft den 1 januari 1967.23 

Det fanns vissa grundläggande tankar bakom kommitténs förslag. För det första var det 

kommitténs tanke att psykiatrin skulle ligga så nära den somatiska vården som möjligt. 

Psykiatrin skulle inte längre vara någon särorganisation med särreglering, utan de 

grundläggande regler som gällde för sjukvården i övrigt skulle så lång som möjligt också 

gälla för psykiatrin. En annan utgångspunkt var att psykisk sjukdom skilde sig från de flesta 

andra sjukdomar, genom att den sjuke inte alltid kunde bedöma sitt eget tillstånd. Detta var 

skälet till att det behövdes en speciell tvångslag inom psykiatrin. För det tredje skulle 

kommittén utreda och definiera de diagnostiska kriterier som skulle vara avgörande för 

tvångsingripandet. En fjärde tanke var att försöka begränsa de många olika 

intagningsförfarandena som fanns i sinnessjuklagen till ett enda. Slutligen var den femte, och 

kanske viktigaste, tanken att kommittén skulle utforma klart formulerade 

rättsäkerhetsgarantier. Ingen skulle bli intagen om det inte förelåg klara indikationer, ingen 

skulle bli kvarhållen längre än nödvändigt och tvångsåtgärder i behandlingen skulle bara 

användas när det var absolut nödvändigt.24 

4.1.2 Legala förutsättningar 

Enligt 1967 års tappning av 31 kap. 3 § brottsbalken25 kunde den som begått en brottslig 

gärning beredas vård enligt LSPV om kriterierna för vård enligt LSPV var uppfyllda, rätten 

tyckte att vårdbehov fanns och gärningen begåtts under inflytande av sinnesjukdom, 

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

jämställd med sinnesjukdom. Det krävdes således ett kausalsamband mellan den psykiska 

störningen och brottet för att sluten psykiatrisk vård skulle kunna utdömas. Fanns det inte ett 

sådant kausalsamband kunde förordnande om sådan vård endast ske om det fanns särskilda 

skäl. 

I 33 kap. 2 § stadgades att den som begått ett brott under inflytande av sinnessjukdom, 

sinnesslöhet eller annan själslig abnormitet av så djupgående grad att den måste anses 

                                                 
23 Ibid, s. 24 ff. 
24 Ibid, s 27 
25 fortsättningsvis refererad till som BrB 
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jämställd med sinnessjukdom inte får dömas till annan påföljd än överlämnande till särskild 

vård, böter eller skyddstillsyn. Om man inte finner att en av dessa påföljder skall ådömas går 

den tilltalade fri från påföljd, s.k. straffriförklaring. 26 

För att man skulle beredas sluten psykiatriskt vård oberoende av eget samtycke krävdes 

enligt 1 § LSPV att man led av psykisk sjukdom och att vård var oundgängligen påkallad med 

hänsyn till sjukdomens art och grad samt att en eller flera av fem specialindikationer var 

uppfyllda27. Med psykisk sjukdom jämställdes psykisk abnormitet som inte var psykisk 

sjukdom eller utgjorde hämning i förståndsutvecklingen.28 

Vården fick beredas på sjukhus som drevs av staten eller sjukvårdshuvudman. Vård fick 

efter regeringen bestämmande beredas också på annan vårdinstitution. Intagningen på sjukhus 

skulle grundas på ett vårdintyg. Ett sådant fick utfärdas av leg läkare i anslutning till en 

personlig undersökning av den som intyget gällde. Om intagningen beslutade normalt 

överläkaren på sjukhuset. Intagningsbeslutet fick överläkaren delegera till en annan läkare. 

Vanligtvis skedde detta till den läkare som var jourhavande. I princip fick inte 

intagningsbeslutet fattas av samma läkare som hade utfärdat vårdintyget. Det skulle m.a.o. ske 

en ”tvåläkarprövning”. Intagning kunde även, som jag tidigare nämnt, ske om någon av 

domstol enligt bestämmelser i brottsbalken hade överlämnats till sluten psykiatrisk vård. Då 

upprättades inget vårdintyg eller företogs någon särskild prövning av vårdbeslutet. 

Specialindikationen i 1 § i st. e) kunde endast användas efter förordnande av domstol.29 

4.1.3 Psykisk sjukdom och jämställdhetsbegreppet 

LSPV använde sig av begreppet psykisk sjukdom som krav på tvångsomhändertagande. 

BrB använde sig istället av begreppen sinnessjukdom, sinnesslöhet samt 

jämställdhetsbegreppet som krav för att man skulle kunna dömas till rättspsykiatrisk vård. 

Detta skapade oklarheter eftersom begreppet ”psykisk sjukdom” i LSPV är vidare än 

begreppet sinnessjukdom i brottsbalken och att en ”psykisk abnormitet” enligt LSPV kan 

föreligga även om den inte utgör en ”själslig abnormitet av så djupgående natur, att den måste 

anses jämställd med sinnessjukdom” enligt brottsbalken (jämställdhetsbegreppet).30 

Enligt kommittén och departementschefen fanns det inget bättre begrepp till den nya lagen 

än just begreppet psykisk sjukdom. Detta berodde på att detta begrepp ofta användes inom 

den psykiatriska terminologin för att beteckna alla slags sjukdomar med psykiska symptom. 

                                                 
26 All relevant lagtext ur brottsbalken och LSPV finns i sin helhet i bilagan 
27 Regleras i 1 § 1 st.  a-e LSPV 
28 Regleras i 1 § 2 st. LSPV 
29 Grönwall och Holgersson, 1992, s. 82 f. 
30 Prop. 1990/91:58, s. 453 
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Begreppet psykisk sjukdom ges ingen direkt definition i lagen, utan skall ses som ett 

samlingsbegrepp som omfattar alla psykiska sjukdomar oavsett deras orsaker. Således 

innefattar begreppet såväl psykoser, som neuroser och insufficienstillstånd av olika slag. 

Genom att hänvisa till både arten och graden av sjukdom tydliggörs kravet på en samlad 

bedömning av sjukdomstillståndet.31 

Exempel på sjukdoms- och abnormtillstånd som kan omfattas av lagstiftningen är psykiskt 

sjuka. Genom att se till den typ av psykisk sjukdom som är för handen (sjukdomens art) och 

omfattningen av det ingrepp i personligen som sjukdomen förorsakar (sjukdomens grad) får 

man en begränsning av likartat slag som genom att använda termen sinnesjukdom (psykos) 

eller allvarlig psykisk sjukdom. Man ska även vara restriktiv vid intagning mot den sjukes 

önskan. Intagning skall således endast ske vid allvarliga sjukdomstillstånd eller då sjukdomen 

har nått en viss utvecklingsgrad. Ett annat exempel är psykiskt abnorma (psykopati). 

Begreppet psykisk abnormitet ska tolkas så att det förutom psykopati även innefattar defekt- 

och invalidtillstånd efter olika slag av hjärnsjukdomar eller hjärnskador, där förändringar i 

personligheten ofta dominerar bilden. Alkoholism jämställs med psykisk sjukdom, men om 

enbart alkoholmissbruk föreligger kan endast den fria intagningsformen komma i fråga. Även 

tillstånd som hör samman med missbruk av narkotika faller under begreppet psykisk sjukdom. 

Liksom när det gäller övriga fall av psykisk sjukdom är sjukdomens art och grad avgörande 

för bedömningen om sluten psykiatrisk vård är oundgängligen påkallad. 

För att omhändertagande skall vara aktuellt måste även en eller flera av de s.k. 

specialindikatorerna vara uppfyllda. Dessa indikatorer gäller alla de olika sjukdoms- och 

abnormtillstånd jag nyss redogjort för.32 

Begreppen sinnesjukdom, sinnesslöhet samt jämställdhetsbegreppet härstammar från 1942 

års förändring av 1864 års strafflag. Avsikten med att införa jämställdhetsbegreppet var från 

början att begränsa möjligheterna till straffriförklaring beträffande den kategori personer som 

betecknades som psykopater. Departementschefen ansåg visserligen att psykopater i många 

fall uppvisade rubbningar av den art att de borde förklaras straffria. Men samtidigt ansåg han 

att den psykiska abnormitet som sammanhängde med psykopati var av mycket skiftande och 

ofta svårbestämd natur. Lösningen på problemet var att så objektivt som möjligt karakterisera 

de sinnestillstånd som i fråga om psykopater borde medföra straffriförklaring. Detta skulle ske 

genom att jämföra störningen med de sinnestillstånd som oomtvistligen utgjorde en grund för 

otillräknelighet. För att jämförelsen skulle bli riktig togs det hänsyn till den allmänna 

                                                 
31 Prop. 1966:53, s. 157 f. 
32 Ibid s. 159 ff. 
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symptombilden, så att endast den som till sin sinnesbeskaffenhet var att jämställa med 

sinnessjuk förklarades straffri. Detta stadgande innefattade krav på full likvärdighet med 

sinnessjukdom. Endast en obetydlig avvikelse från det psykiska normaltillståndet var alltså 

inte tillräckligt, utan avgörande för bedömningen var om gärningsmannen saknade förmåga 

att någorlunda normalt fylla en plats i arbets- och samhällslivet. Jämställdhetsbegreppet kom 

emellertid inte riktig att tillämpas på detta avsedda sätt i praxis.33 

År 1971 tillsattes en kommitté, den s.k. Bexeliuskommittén, med uppdrag att utreda bland 

annat frågan om påföljder för psykiskt avvikande lagöverträdare. Kommittén lade år 1977 

fram betänkandet ”Psykiskt störda lagöverträdare”. I det undersökte Bexeliuskommittén 

praxis vid tillämpningen av bestämmelserna i 31 kap. 3 § och de då gällande föreskrifterna i 

33 kap. 2 § BrB. Kommittén fann bland annat att jämställdhetsbegreppet hade fått en mera 

vidsträckt tillämpning än som hade varit avsedd. 

Kommittén fann vid sina fallstudier att det bland läkare och domare inte rådde någon 

enhetlig uppfattning om när abnormiteten var så djupgående att den skulle anses jämställd 

med sinnessjukdom. Jämställdhetsfallen var mycket heterogena med avseende på de psykiska 

störningar som föranlett överlämnandet till sluten psykiatrisk vård. Vid bedömningen av 

jämställdhetsfallen var inte bara det medicinska vårdbehovet av betydelse, utan även kriterier 

av social natur. Behovet av psykiatrisk vård i strikt bemärkelse för jämställdhetsfallen var 

varierande, medan behovet av social rehabilitering ofta var omfattande. Tillgodoseendet av 

sistnämnda behov hade emellertid försvårats av en bristfällig samordning av sjukvård och 

socialvård. Jämställdhetsregeln hade således fått en allt för vid tillämpning, inte minst med 

tanke på sjukvårdens begränsade eller i många fall obefintliga möjligheter att fullfölja den 

behandling som domstolarna avsett.34 

4.2 LRV, lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård 

4.2.1 Allmänt 

När LRV trädde i kraft 1992 var det första gången i svensk historia som rättspsykiatrin 

reglerades i en egen lag. Reformbehovet hade visats sig långt tidigare bland annat genom 

Bexeliuskommitténs betänkande ”Psykiskt störda lagöverträdare”. Trots likheter mellan de 

två lagar (LPT35 och LRV) som numera reglerar psykiatrisk vård, visar särregleringen av 

rättspsykiatrin på att lagstiftaren fått upp ögonen för det speciella problem som utgörs av 

psykiskt störda lagöverträdare. 
                                                 
33 Prop. 1945:207, s. 106 ff. 
34 SOU 1977:23, s. 144 f. 
35 Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 
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Den allmänna utgångspunkten i propositionen till de två lagarna var att vården av 

patienter med psykiska störningar skall prövas med hjälp av grundläggande värderingar av 

människan och hennes livsvillkor. Synen på människan präglar både vem som får vård och i 

vilka former vården ges. I situationer där en människa på grund av sitt psykiska tillstånd 

uppenbart saknar förmåga att se till sitt eget bästa eller utsätter andra för risker till liv eller 

hälsa kräver den grundläggande solidariteten människor emellan att hjälp kan ges även om 

vederbörande motsätter sig det. Att helt slopa varje möjlighet till psykiatrisk tvångsvård skulle 

innebära att man avsäger sig möjligheten att hjälpa människor i svårt utsatta situationer. 

Samtidigt måste sådan vård begränsas och utformas så att riskerna för den personliga 

integriteten minimeras. För att uppnå dessa mål är lagstiftningens utformning viktig, men av 

ännu större vikt är vårdens praktiska utformning, dess kompetens, arbetsmetoder, organisation 

och resurser.36 

Den 1 juli 2000 ändrades och kompletterades 1991 års psykiatriska 

tvångsvårdslagstiftning på en del viktiga punkter. Ändringarna bygger i huvudsak på förslag 

av Tvångspsykiatrikommittén som tillsatts 1995 för att utvärdera lagstiftningen. Enligt den 

proposition37 som låg till grund för lagändringarna syftar de till att stärka rättssäkerheten, 

främst för patienterna men även för vårdpersonalen.38 

4.2.2 Legala förutsättningar 

Enligt 30 kap. 6 § BrB får inte den som begår ett brott under påverkan av allvarlig psykisk 

störning dömas till fängelse. Det krävs ett kausalsamband mellan störningen och brottet för att 

det s.k. fängelseförbudet skall bli tillämpligt. Enligt 31 kap. 3 § i samma lag kan den som 

begått ett brott under påverkan av allvarlig psykisk störning dömas till rättspsykiatrisk vård 

om påföljden inte bedöms kunna stanna vid böter och om det är påkallat med hänsyn till hans 

psykiska tillstånd och hans personliga förhållanden i övrigt. Påföljden rättspsykiatrisk vård 

kan förenas med särskild utskrivningsprövning om det till följd av den psykiska störningen 

finns risk att den dömde återfaller i brottslighet av allvarligt slag. 

I 1 § LRV föreskrivs att lagen gäller den som efter beslut av domstol skall ges rätt till 

rättspsykiatrisk vård. Lagen gäller även de som är anhållna häktade eller intagna på en 

rättspsykiatrisk vårdenhet eller intagna i kriminalvårdsanstalt eller de som skall förpassa till 

en sådan anstalt. Ett beslut om intagning i dessa fall får som huvudregel inte utfärdas utan ett 

vårdintyg har utfärdats. Däremot får beslut om rättspsykiatrisk vård fattas utan vårdintyg när 

                                                 
36 Prop. 1990/91:58, s. 62 ff. 
37 Prop. 1999/00:44 
38 Grönwall och Holgersson, 2001, s. 48 f. 
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den som skall genomgå rättspsykiatrisk undersökning har tagits in på undersökningsenheten. 

Vårdintyg krävs inte heller för anhållna, häktade eller de som är intagna i kriminalvårdsanstalt 

eller skall förpassas till sådan anstalt och som förts över för frivillig psykiatrisk vård till en 

vårdinrättning som regeringen godkänt för rättspsykiatrisk vård. För att ett vårdintyg ska 

utfärdas krävs det enligt 4 § LRV att patienten lider av en allvarlig psykisk störning och att 

han med hänsyn till sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden har behov av 

psykiatrisk vård samt att denna vård inte kan ges med patientens samtycke.39 

4.2.3 Allvarlig psykisk störning 

Genom psykiatrireformen år 1991 valde lagstiftaren att helt utmönstra 

jämställdhetsbegreppet ur lagstiftningen, och samtidigt samordna terminologin och anpassa 

den till modernt språkbruk. Kritiken av jämställdhetsbegreppet har varit stark och särskilt gällt 

det faktum att personer som bedömts som jämställda och överlämnats till sluten psykiatrisk 

vård generellt sett omhändertagits av samhället under avsevärt kortare tid än de personer som 

inte bedömts som jämställda utan dömts till fängelse. Jämställdhetsbegreppet har ansetts vara 

en av de faktorer som mest bidragit till att 1966 års avgränsning av personkretsen för 

påföljden rättspsykiatrisk vård har varit oklar.40 

Anledningen till att lagstiftaren valde att behålla begreppet psykisk störning är att det 

redan har stor användning som samlingsbegrepp inom psykiatrin. Dessutom är det inte heller 

ett rent biologiskt sjukdomsbegrepp. Detta är viktigt eftersom helhetssynen på patienten ska 

vara avgörande för beslutet. Psykiska störningar anses numera i regel kunna återföras på såväl 

biologiska som psykologiska och sociala faktorer, vilka ofta samspelar och förstärker 

varandra. 

Ordet allvarlig framför psykisk störning används som ett mått på hur svår den psykiska 

störningen skall vara. Det är meningen att begreppet skall ha snävare innebörd än 

jämställdhetsbegreppet och begreppet psykisk sjukdom, men något vidare innebörd än 

uttrycket sinnessjukdom. Till allvarlig psykisk störning räknas tillstånd av psykotisk karaktär, 

som tillstånd med störd realitetsvärdering och med symptom av typen vanföreställningar, 

hallucinationer och förvirring. Till följd av en hjärnskada skall vidare en psykisk 

funktionsnedsättning av allvarlig art (demens) med störd realitetsvärdering och bristande 

förmåga till orientering i tillvaron innefattas av begreppet allvarlig psykisk störning. Till 

allvarlig psykisk störning räknas också allvarliga depressioner med självmordstankar och 

svårartade personlighetsstörningar (karaktärsstörningar), exempelvis vissa invalidiserande 
                                                 
39 All relevant lagtext ur brottsbalken och LRV finns i sin helhet i bilagan 
40 Prop. 1990/91:58, s. 453 
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neuroser och personlighetsstörningar med impulsgenombrott av psykoskaraktär. Tvångsvård 

aktualiseras vidare när en krisreaktion är sådan att påverkan på den psykiska funktionsnivån 

blir så uttalad att den är av psykotisk art. 

Till allvarlig psykisk störning hänförs också alkoholpsykoserna, såsom delerium tremens, 

alkoholhallucinos och klara demenstillstånd. Det samma gäller de psykoser som kan drabba 

narkotikamissbrukare. Även en psykisk funktionsnedsättning som beror på åldrande och som 

tar sig uttryck i s.k. åldersdement beteende kan vara så kraftigt att begreppet allvarlig psykisk 

störning är tillämpligt. För psykiskt störda funktionshindrade gäller att enbart hämning i 

förståndsutvecklingen inte skall kunna utgöra grund för psykiatrisk tvångsvård. 

Bedömningen om en psykisk störning är allvarlig måste ske både utifrån störningens art 

och dess grad. Detta beror på att vissa psykiska störningar anses vara allvarliga till sin art men 

behöver inte nödvändigtvis vara allvarliga till sin grad och kan ha ett tämligen lindrigt 

förlopp. Andra psykiska störningar är inte allvarliga till sin art, utan här måste betydelsen av 

störningens grad bli mera omedelbart avgörande för bedömningen. En sammanvägning får 

göras i varje enskilt fall.41 

När det gäller förutsättningarna för att överlämna en lagöverträdare till psykiatrisk 

tvångsvård ansåg departementschefen att psykiatrisk tvångsvård endast skall få utdömas för 

ett brott för vilken påföljden inte bedömdes kunna stanna vid böter. Kravet på vårdbehovet 

behöver inte sättas lika högt när det är fråga om vård som utgör en brottspåföljd som vid 

intagning i administrativ ordning. I övrigt skall möjligheterna att lämna över en lagöverträdare 

till psykiatrisk tvångsvård som påföljd i princip vara lika stor som när det gäller att besluta om 

sådan vård för andra människor. Detta betyder att begreppet allvarlig psykisk störning har 

samma innebörd som i LRV. En skillnad från 1967 års BrB är att det inte längre krävs att den 

psykiska störningen förelåg vid gärningstillfället. Det krävs således inget kausalsamband 

mellan störningen och brottet. Vid prövningen av förutsättningarna för att ge psykiatrisk 

tvångsvård skall även samhällskyddet beaktas. Med detta menas att en riskbedömning med 

hänsyn till lagöverträdarens psykiska tillstånd för att denne återfaller i brott. Slutligen skall 

det göras en samlad bedömning av de omständigheter som är hänförliga till lagöverträdarens 

person.42 

 

 

 

                                                 
41 Ibid s. 85 ff. 
42 Ibid s. 461 f. 
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5. Domar 
5.1. Före reformen 

5.1.1 NJA 1976:315 

Målet handlar om en kvinna, Wenche, som har befunnits skyldig till grovt narkotikabrott 

och grov varusmuggling. HD inhämtade två utlåtanden, ett från en expert och det andra från 

socialstyrelsens rättsläkarråd. 

Experten ansåg att Wenche hade begått de åtalade gärningarna under inflytande av en 

psykisk abnormitet som var av så djupgående natur att den måste anses jämställd med 

sinnessjukdom enligt BrB mening och socialstyrelsen instämde i denna bedömning.  I sina 

domskäl sa HD följande: 

”Med hänsyn till vad som uttalats i den rättspsykiatriska 

undersökningen och i socialstyrelsens yttrande får Wenche anses 

ha begått de ifrågavarande gärningarna under inflytande av själslig 

abnormitet av så djupgående natur att den måste anses jämställd 

med sinnessjukdom, hon är enligt utlåtandena i behov av sluten 

psykiatrisk vård. Sådan vård kan beredas henne med stöd av lagen 

om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall. Förordnandet 

bör därför meddelas om att Wenche skall överlämnas till vård som 

avses i nämnda lag.” 

5.1.2 RH 1980:88 

Målet handlar om en man, E, som har befunnits skyldig till våldtäkt och olaga tvång. 

Hovrätten inhämtade tre utlåtande från olika experter samt socialstyrelsens utlåtande. 

Expert 1 menade att E hade begått de aktuella brotten under inflytande av en själslig 

abnormitet som var av så djupgående natur att den måste anses jämställd med sinnessjukdom. 

Den psykiska abnormiteten berodde eventuellt på en hjärnskada som gjorde E känslig för 

alkohol. Eftersom det rörde sig om ett gränsfall menade expert 1 att även om domstolen inte 

ansåg att E var ett jämställdhetsfall borde han beredas vård. Detta eftersom E var i behov av 

långvarig behandling som enligt expert 1 inte kunde ges inom kriminalvården. 

Expert 2 menade att E:s psykiska abnormitet inte var jämställd med sinnessjukdom, och 

att behandling kunde ske inom kriminalvården. 

Expert 3 menade med socialstyrelsens instämmande att E visserligen begått brotten under 

inflytande av en psykisk abnormitet, men att den inte kunde anses jämställd med 
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sinnessjukdom. Expert 3 hänvisade i sin motivering till att bedömningen av jämställdhetsfall i 

straffrättsligt hänseende bör ske med restriktivitet. 

I sina domskäl konstaterade Hovrätten att alla experterna var överens om vilken typ av 

abnormitet som det var frågan om. Däremot var de inte överens om E var i behov av sluten 

psykiatrisk vård eller inte. Det var således denna fråga som domstolen skulle ta ställning till. 

Hovrätten började med att konstatera att jämställdhetsbegreppet skall tillämpas med 

restriktivitet. I vårdfrågan gjorde Hovrätten den bedömningen att vad som framkommit i 

experternas utlåtanden inte med tillräcklig grad av säkerhet hade bevisat att E begått 

gärningen till följd av en hjärnskada eller därmed jämställd orsak. Han var därför inte att anse 

som ett jämställdhetsfall. Frågan var då om han ändå var i behov av vård. För att vården 

skulle vara framgångsrik krävdes enligt Hovrätten att den skulle vara långvarig och 

genomföras med samtycke och medverkan av patienten. Hovrätten tyckte inte att det fanns 

något i utredningen som visade att E skulle vara villig att medverka under en längre tid. 

Eftersom det inte heller fanns andra förutsättningar för särbehandling i straffrättsligt 

hänseende dömdes han till fängelse. 

5.1.3 RH 1982:18 

Målet handlar om en man, Dan G, som befunnits skyldig för stöld och skadegörelse. 

Hovrätten inhämtade tre olika utlåtanden från experter samt ett utlåtande från socialstyrelsen. 

Expert 1 betecknade Dan G som ett jämställdhetsfall och uttalade att denne begått de 

åtalade gärningarna under inflytande av sin psykiska abnormitet. Även socialstyrelsen tyckte 

att Dan G begått gärningarna under inflytande av psykisk abnormitet av så djupgående natur 

att den måste anses jämställd med sinnesjukdom. 

Expert 2 ansåg att Dan G visserligen var outvecklad inom känslo- och viljeliv och 

psykiskt omogen, men att han inte var att anse som ett jämställdhetsfall. 

Expert 3 som inte var psykiater utan psykolog såg inga tecken på hjärnskada eller några 

påtagliga psykiska avvikelser. 

I sina domskäl började hovrätten med att hänvisa till bestämmelsen i 33 kap. 2 § BrB som 

innebär att det finns ett fängelseförbud för jämställdhetsfall. Dan G:s egen inställning var att 

han inte ville överlämnas till sluten psykiatrisk vård, utan fördrog fängelse. Eftersom vården 

bygger på samarbete och ansvar medförde denna inställning enligt domstolen att man var 

tvungen att pröva förutsättningarna för sluten psykiatrisk vård mycket noggrant. 

”särskilt i de fall då diagnosen inte avser sinnessjukdom eller 

sinnesslöhet utan annan själslig abnormitet […] finns ett inte 

obetydligt utrymme för skilda meningar. Försiktigheten bjuder då 
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domstolarna i fall sådana som det nu aktuella avstår från att slå fast 

att gärningen har begåtts under inflytande av en själslig abnormitet 

som är så djupgående att den skall jämställas med sinnessjukdom, 

om det finns någon som helst tvekan i fråga om diagnosen eller 

orsakssambandet mellan abnormiteten och gärningen. För 

återhållsamheten i detta hänseende talar också att förutsättningarna 

för omhändertagande för sluten psykiatrisk vård kan prövas även i 

fråga om den som är intagen på kriminalvårdsanstalt. Skulle det, 

om Dan G döms till fängelse, under strafftiden visa sig att han 

oundgängligen behöver sluten psykiatrisk vård på grund av sin 

abnormitet, kan han sålunda få sådan vård oberoende av sitt eget 

samtycke under de förutsättningar som är angivna i lagen om 

beredande av sluten psykiatrisk vård. 

På grund av det anförda anser sig hovrätten inte kunna uttala att 

Dan G har begått sina nu åtalade gärningar under inflytande av 

själslig abnormitet av så djupgående natur att den måste anses 

jämställd med psykisk sjukdom.” 

5.2 Efter reformen 

De fyra tingsrättsdomarna handlar om allt från mordbrand och misshandel till narkotika 

brott och skadegörelse. Samtliga domskäl är mycket kortfattade. Detta beror på att 

experternas utlåtanden inte är inkluderade i domskälen som de är i de rättsfall jag hittade i 

databaser. I alla fyra målen hänvisar Tingsrätten i sina domskäl endast till bestämmelsen i 31 

kap. 3 § BrB samt läkarens utlåtande om att en allvarlig psykisk störning föreligger i det 

specifika fallet. 

5.2.1 NJA 1998 s. 162 

Målet handlar om en man, Sefer O, som befunnits skyldig till mord. HD inhämtade 

utlåtande från tre olika experter samt socialstyrelsen i målet. 

Expert 1 ansåg att Sefer O hade begått den åtalade gärningen under påverkan av psykisk 

störning. Enligt expert 1 led han av svartsjukeparanoia och narcissistiska och psykotiska 

personlighetsstörningar. 

Expert 2 menade att Sefer O visserligen hade en del personlighetsmässigt narcissistiska 

drag, men att detta inte utgjorde en allvarlig psykisk störning i BrB mening. 
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Expert 3 ansåg att Sefer O led av en personlighetsstörning, närmast en borderlinestörning 

som skulle kunna bero på en oupptäckt hjärnskada. Socialstyrelsen instämde med den 

bedömning expert 3 hade gjort. 

I sina domskäl sa HD följande: 

”Det är enligt 31 kap. 3 § 1 st. BrB domstolen som skall bedöma 

om det finns behov av rättspsykiatrisk vård. Utrymmet för 

domstolens prövning är emellertid i viss mån begränsat. Om den 

tilltalade redan är intagen för psykiatrisk vård eller rättspsykiatrisk 

vård torde domstolen kunna utgå från att intagningen har skett med 

rätta. I övriga fall är det givet att domstolen måste fästa stort 

avseende vid innehållet i ett utlåtande över en rättspsykiatrisk 

undersökning vilket föreligger i målet. Utlåtandet är dock till sin 

natur ett sakkunnigutlåtande som kan bemötas. I kommentaren till 

BrB (Berg m fl. Brottsbalken Del III, 4 uppl s 347f) har anförts att, 

om domstolen har inhämtat ett utlåtande från Socialstyrelsen över 

en utförd rättspsykiatrisk undersökning och detta avviker från 

undersökningsläkarens utlåtande, styrelsens utlåtande i allmänhet 

är att anse som det mera tillförlitliga men att domstolen inte får 

undandra sig att jämföra och bedöma utlåtandena. 

Stor försiktighet bör iakttas med att – som HovR:n gjort – låta den 

tilltalades uppträdande vid huvudförhandlingen i domstolen 

inverka på olika faktorer som domstolen har svårt att överblicka.” 

HD ansåg vid sin bedömning av utredningen att Sefer O led av en allvarlig psykisk 

störning och att han således skulle dömas till överlämnande till rättspsykiatrisk vård. 

5.2.2.RH 2002:30 

Målet handlar om en man, J-E.M., som befunnits skyldig till mord. Hovrätten inhämtade 

utlåtanden från fyra olika experter. 

Expert 1 menade att J-E.M. led av en narcissistisk personlighetsstörning med inslag av 

antisociala och paranoida drag och att denna störning inte var en allvarlig psykisk störning. 

Expert 2 ansåg att J-E.M. hade begått den åtalade gärningen under påverkan av en 

allvarlig psykisk störning. Han konstaterade att J-E.M. uppfyllde kriterierna för såväl 

paranoid personlighetsstörning och narcissistisk personlighetsstörning. Experten ansåg 

emellertid även att den rättspsykiatriska bedömningen av J-E.M. var ett gränsfall och ytterst 

svårbedömd. 
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Expert 3 hade träffat J-E.M. flera år tidigare i samband med att han stod åtalad för ett 

annat brott och hade då gjort bedömningen att han inte led av en allvarlig psykisk störning. 

Expert 3 ändrade emellertid åsikt efter förnyad läsning och ytterligare tänkande och ansåg nu 

att J-E.M. led av vanföreställningssyndrom som var att beteckna som allvarlig psykisk 

störning. 

Expert 4 hade fungerat som J-E.M:s psykiatriska stödkontakt och instämde i väsentlig 

grad med den beskrivning av J-E.M. som expert 1 lämnat i sitt rättspsykiatriska utlåtande. 

I sina domskäl började Hovrätten med att hänvisa till förarbetena. Därefter konstaterade 

domstolen att alla experter förutom expert 3 var överens om att J-E.M. led av en 

personlighetsstörning. Eftersom expert 3 inte hade träffat J-E.M. på flera år kunde inte hans 

slutsats om J-E.M:s psykiska tillstånd läggas till grund för domstolens avgörande i 

påföljdsfrågan. Hovrätten ansåg att experternas olika beteckningar på personlighetsstörningen 

var av marginell betydelse, istället var den avgörande skillnaden mellan expert 1 och expert 2 

slutsatser frågan om J-E.M. var i ett psykotiskt tillstånd vid tiden för gärningen. Hovrätten 

menade att expert 2 inte kunnat lämna en tillräckligt bra förklaring till varför han ansett att J-

E.M. uppträtt förvirrat under tiden före gärningen. Mot bakgrunden att expert 1 ej ansett att J-

E.M. lidit av psykos vid gärningstillfället och att expert 2 själv angett att den rättspsykiatriska 

frågan var ytterst svårbedömd kom Hovrätten fram till att det inte fanns övervägande skäl som 

talade för att J-E.M. var i ett psykotiskt tillstånd vid tiden för gärningen. J-E.M. hade 

visserligen begått mordet under påverkan av en psykisk störning, men denna var inte att anse 

som allvarlig psykisk störning i BrB mening och J-E.M. skulle därför dömas till fängelse.  

5.3 Kommentarer 

Före psykiatrireformen fanns det tre olika begrepp i BrB som kunde leda till påföljden 

sluten psykiatrisk vård, nämligen sinnesjukdom, sinnesslöhet och jämställdhetsbegreppet. 

Men som jag har uppfattat det var det i praktiken bara ett begrepp som användes vid 

beslutande om påföljden sluten psykiatrisk vård, det s.k. jämställdhetsbegreppet. Jag kommer 

därför i min vidare framställning att se jämställdhetsbegreppet som den centrala 

begreppsdefinitionen före reformen. 

Generellt sett har domstolarnas domskäl blivit allt mer omfattande med åren. Detta 

innebär att domskälen efter psykiatrireformen är mer omfattande än före psykiatrireformen, 

och att det således är lättare att analysera begreppet allvarlig psykisk störning än 

jämställdhetsbegreppet. Domstolarna ger mer underlag till sitt beslut i nutida domar. 
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6. Framtida lagstiftning 
I SOU 2002:3 har lagstiftaren lagt fram ett förslag på ytterligare en omfattande 

psykiatrireform. Jag kommer i följande framställning ta upp några av de problem som 

lagstiftaren anser finnas med nuvarande reglering samt kortfattat förklara de föreslagna 

lagändringarna. 

6.1 Reformbehovet – problemen med nuvarande ordning 

Den nuvarande straffrättsliga regleringen avseende psykiskt störda lagöverträdare har 

under årens lopp utsatts för kritik från olika håll. I stora drag kan man dela upp de principiella 

problemfrågorna i tre olika undergrupper som anknyter till de intressen eller aspekter som 

alltid gör sig gällande när man överväger hur man straffrättsligt skall hantera psykiskt störda 

lagöverträdare, nämligen vårdbehov, straffrättsligt ansvar och samhällsskydd.43 

6.1.1 Vårdfrågor 

Vårdfrågorna gäller etiska konflikter i vården och att vårdbehovet inte tillgodoses för 

lagöverträdare som behöver vård. Följande vårdproblem har särskilt uppmärksammats. 

Systemet med särskild utskrivningsprövning medför att personer kan hållas kvar i sluten 

vård trots att sådan vård inte behövs av medicinska skäl eller att någon adekvat vård inte står 

till buds. Detta har givit upphov till etiska konflikter i vården, eftersom det är risk för att 

fortsatt rättspsykiatrisk vård kan bli en maskerad form av förvaring där psykiatrin används för 

andra syften än vård och behandling. 

Ett andra vårdproblem finns inom kriminalvården. Många intagna i kriminalvårdsanstalt 

har psykiska problem. Kriminalvårdens möjligheter att ge adekvat psykiatrisk vård är 

emellertid begränsad och de intagnas vårdbehov kan således inte tillgodoses. 

Ett tredje vårdproblem gäller skillnaderna mellan dem som dömts till rättspsykiatrisk vård 

och dem som döms till fängelse. Den nuvarande ordningen innebär att stora skillnader görs å 

ena sidan mellan de som begått grova brott och anses lida av en allvarlig psykisk störning och 

å andra sidan dem som visserligen har en psykisk störning men inte av den graden att de kan 

dömas till rättspsykiatrisk vård.44 

6.1.2 Straffrättsliga frågor 

Straffrättsliga problem avser problem med ansvarsprövningen och påföljdsbestämningen 

för psykiskt störda lagöverträdare. 

                                                 
43 SOU 2002:3, s. 215 
44 Ibid s. 215 f. 
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Flera av de straffrättsliga problemen hänger samman med bestämmelsen i 30 kap. 6 § 

BrB, det s.k. fängelseförbudet. Har någon begått ett brott under påverkan av en allvarlig 

psykisk störning, får påföljden inte bestämmas till fängelse. Om det vid domstolstillfället inte 

längre föreligger någon allvarlig psykisk störning, kan påföljden inte heller bestämmas till 

rättspsykiatrisk vård. Detta kan leda till otillfredsställande resultat då det ibland kan vara svårt 

att döma till en tillräckligt ingripande påföljd. 

Ett annat problem med fängelseförbudet är att det även täcker fall där det inte är rimligt att 

bevilja ansvarsfrihet i ett system med krav på tillräknelighet. En annan följd av den nuvarande 

regleringen är å andra sidan att en person som vid gärningstillfället var akut psykotisk och 

vars uppfattning om sakförhållandena helt saknade verklighetsförankring ändå är 

straffrättsligt ansvarig. 

Regeln om fängelseförbud ger också upphov till andra problem. Den innebär att en 

domstol i dag inte torde kunna ådöma en psykiskt störd lagöverträdare villkorlig dom eller 

skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst på grund av att ett alternativt fängelsestraff då 

skall fastställas. Detsamma gäller för skyddstillsyn i kombination med kontraktsvård i de fall 

där ett alternativt fängelsestraff skall fastställas. 

Ett annat straffrättsligt problem gäller uppsåtsbedömningarna i mål med psykiskt störda. 

Det finns en tendens i praxis att domstolarna alltför lätt anser att det subjektiva rekvisitet är 

uppfyllt när en gärning begåtts av en psykiskt störd person, trots att det i ett sådant fall kan 

vara särskilt svårt att göra den bedömningen. 

Ytterligare ett straffrättsligt problem gäller frågan om proportionalitet. I vissa fall framstår 

påföljderna för psykiskt sjuka lagöverträdare som oproportionella i förhållande till brottets 

straffvärde. Det kan leda till att psykiskt störda snabbt kommer ut i samhället efter att ha 

begått och fällts till ansvar för grova brott eller blir föremål för omfattande 

frihetsinskränkningar vid mindre allvarlig brottslighet. 

Andra straffrättsliga problem gäller utvecklingsstörda lagöverträdare. Dessa kunde 

tidigare dömas till en särskild påföljd, vård i specialsjukhus, men numera gäller de vanliga 

påföljdsreglerna också beträffande denna grupp av lagöverträdare. Detta innebär att 

utvecklingsstörda kan dömas till fängelsestraff, trots att det inte är rimligt med hänsyn till 

deras personliga förhållanden.45 

 

 

                                                 
45 Ibid s. 216 ff. 
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6.1.3 Samhällsskyddsfrågor 

Samhällsproblem är problem som är knutna till behoven och möjligheterna att skydda sig 

mot personer som har en hög benägenhet att återfalla i allvarliga brott på grund av sitt 

psykiska tillstånd. Följande problem har särskilt framhållits. 

För att samhällsskyddsaspekten skall tillmätas självständig betydelse när en brottspåföljd 

bestäms krävs såväl att den tilltalade fälls till ansvar som att påföljden bestäms till 

rättspsykiatrisk vård och att denna i sin tur förenas med särskild utskrivningsprövning. Om 

någon av dessa förutsättningar brister finns det ingen möjlighet att beakta intresset av 

samhällsskydd. 

Ett annat samhällskyddsproblem gäller vårdtidernas längd. En person som begått ett 

allvarligt brott och som ges påföljden överlämnande till rättspsykiatrisk vård kan komma att 

friskförklaras efter kort tid och på så sätt komma ut i samhället igen. Detta upplevs av många 

som otillfredsställande från samhällsskyddssynpunkt.46 

6.2 De nya lagförslagen 

I följande utläggning kommer jag endast ta upp de för denna uppsats mest relevanta 

föreslagna förändringarna av nuvarande lag. Utredningen föreslår omfattande förändringar av 

BrB. Dels föreslås att 30 kap. 6 § BrB och 31 kap. 3 § BrB skall upphöra, dels att ett antal 

paragrafer skall införas och att några skall förändras. Dessutom skall ett helt nytt kapitel, 32 

kap., införas. 

En av de nya paragraferna som skall införas är 1 kap. 2 a §. Paragrafen behandlar 

ansvarsfrihet för brott och innebär att tillräknelighet eller ansvarsförmåga åter blir 

brottsförutsättningar enligt svensk rätt. Förutsättningarna för ansvarsfrihet kan delas upp i två 

huvudkomponenter, grundtillstånd och effekter av detta grundtillstånd.47 

Det första grundtillståndet som anges i paragrafen är allvarlig psykisk störning. Begreppet 

har samma betydelse som i nuvarande lagstiftning. Det andra grundtillståndet som anges i 

paragrafen är tillfällig sinnesförvirring. Som tillfällig sinnesförvirring räknas kortvariga men 

höggradiga omtöcknings- eller personlighetsfrämmande tillstånd som inte beror på en svår 

psykisk sjukdom eller någon annan form av allvarlig psykisk störning. Ytterligare 

grundtillstånd som anges är svår utvecklingsstörning och allvarligt demenstillstånd. Det rör 

sig om olika former av vad som ibland har kallats organiska tillstånd i hjärnan och där 

kognitiva funktioner är påtagligt påverkade. Det skall vara frågan om kvalificerade former av 

                                                 
46 Ibid s. 218 f. 
47 All relevant lagtext ur brottsbalken och LRV finns i sin helhet i bilagan 
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utvecklingsstörning eller demenstillstånd där det är fråga om en global psykisk nivåsänkning 

som innebär att den psykologiska och sociala funktionsförmågan är avsevärt påverkad. 

Effekterna som beskrivs vilar på att domstolen gör en normativ bedömning av om 

gärningsmannens sinnestillstånd vid utförandet av gärningen bör leda till ansvarsfrihet. Den 

första effekten (realitetsvärdesrekvisitet) beskrivs i paragrafen som att gärningsmannen har 

saknat förmåga att inse innebörden av sin gärning. Den andra effekten (kontrollrekvisitet) 

beskrivs som att gärningsmannen har saknat förmåga att anpassa sitt handlande efter en sådan 

insikt. 

Som ett undantag anges i andra stycket anges om gärningsmannen i anslutning till 

gärningen själv vållat sin bristande förmåga genom rus eller på något annat liknande sätt, 

ansvar ändå skall utdömas.48 

I det nya 32 kap. BrB har lagstiftaren samlat de grundläggande bestämmelserna om 

samhällsskyddsåtgärder såväl i ansvarsfrihetsfallen i 1 kap. 2 a § BrB som i de fall där de får 

användas som påföljd istället för ett tidsbestämt straff. Meningen med kapitlet är att det skall 

kunna användas när straff och andra åtgärder som samhället vidtar i anledning av en 

straffbelagd gärning inte är tillräckliga för att tillgodose ett väsentligt intresse av 

samhällsskydd. Samhällsskyddsåtgärder är ett sistahandsval och kan bli aktuella endast om 

det rör sig om att tillgodose ett väsentligt samhällsskyddsintresse.49 

Ändringarna i 1 § LRV medför att rättspsykiatrisk vård upphör som särskild påföljd. 

Istället regleras verkställighet av rättspsykiatrisk vård i den nya Förslag till lag om 

verkställighet av samhällsskyddsåtgärder. 1 § reglerar innehållet i en samhällsskyddsåtgärd. 

Den kan innefatta olika former av frihetsberövande beroende på t.ex. vårdbehov, 

omsorgsbehov eller ålder. I 1 punkten samma paragraf regleras de fall där det föreligger ett 

rättspsykiatrisk vårdbehov enligt 4 § LRV. Verkställighet skall då inledas på en godkänd 

vårdinrättning. 4 § LRV har inte ändrats mer än att den nu även innefattar de som verkställer 

sitt fängelsestraff i ett slutet boende.50 

För att kunna reglera det slutna boendet har lagstiftaren även ett förslag på en ny lag vid 

namn lag (2002:000) om slutet boende för vissa funktionshindrade lagöverträdare. Lagen är 

tillämplig när personer som faller under kriterierna i LSS51 skall undergå ett fängelsestraff.52 

                                                 
48 SOU 2002:3, s. 363 ff. 
49 Ibid s. 374 
50 Ibid s. 387 f.  
51 Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
52 SOU 2002:3, s. 398 
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För att hjälpa rätten att avgöra om ansvarsfrihet skall föreligga eller om de finns ett behov 

av samhällskyddsåtgärd enligt 32 kap. BrB får rätten besluta om en ansvarsutredning 

respektive samhällsskyddsutredning enligt Förslag till lag om rättspsykiatrisk utredning.53 

 

7 Analys 
7.1 Historisk tillbakablick 

Sinnesjukdom eller psykisk sjukdom har tolkats på olika sätt genom historien. På 

medeltiden ansågs psykiskt sjuka vara besatta av onda andar som var tvungna att drivas ut för 

att den drabbade skulle botas. Idag anses psykiskt sjuka lida av en sjukdom som botas genom 

terapi och mediciner, på samma sätt som man botar en infektion med penicillin. Även om 

synen på den psykiskt sjuke och sättet att bota denne har varierat genom tiderna är det 

önskade resultatet det samma.54 Man vill att den drabbade skall bli frisk, en normal människa. 

Men vad är normalitet och vem är egentligen frisk? 

Vi lever i en tolkad verklighet som är organiserad genom våra common sense-kunskaper 

och typifieringar. Den enskilde individen tolkar utifrån kriterier som ständigt förändras. 

Typifieringar är inte statiska, utan dynamiska. Detta är anledningen till att synen på psykiskt 

sjuka har förändrats parallellt med att typifieringar och common sense-kunskaper har 

förändrats. 

Fram till en bit in på 1800-talet ansågs inte psykiskt abnormitet som en sjukdom i ordets 

rätta bemärkelse. Psykiskt sjuka och förståndshandikappade skulle låsas in och gömmas för 

att skydda omvärlden. Allt sedan den första riktiga lagstiftningen kom till på mitten av 1800-

talet har villkoren för psykiskt sjuka förbättras. Experterna har blivit mer kunniga inom 

området och samhället har fått en mer human syn på psykisk abnormitet. Genom 

sjukdomsbegreppet intåg har psykiatrin närmat sig den somatiska vården. Det är numera 

accepterat att psykisk sjukdom är just det – en sjukdom. Det finns möjlighet att sätta en 

diagnos på ett ”onormalt beteende” och därmed normalisera det. Men psykisk sjukdom är 

fortfarande förknippat med skamkänslor. Har man en somatisk sjukdom får man sympati och 

medlidande. Har man däremot en psykisk sjukdom möts man av rädsla och oförstående. 

7.2 Sjukdomsbegreppet 

Tanken på psykisk abnormitet som en sjukdom uppstod först under 1800-talet och fick 

genomgripande konsekvenser för såväl synsätt som behandling. Den sjuke var inte längre 
                                                 
53 Ibid s. 392 
54 Jag är väl medveten om att mycket har skrivits om just detta, bl.a. Foucault i ”Vansinnets historia”, men jag 
har valt att inte utveckla pga. utrymmesbrist. 
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själv ansvarig för sitt tillstånd, utan var bara en olyckligt drabbad som behövde behandling. 

Detta var under samma tidsperiod som positivismen och naturvetenskapen ökade popularitet. 

7.2.1 Positivismens framväxt 

Under 1600- och 1700-talet blev den empiriska metoden allt mer populär inom 

naturvetenskapen. Denne metod var en av de främsta orsakerna till naturvetenskapens stora 

framgångar. Världsbilden avmystifierades och begreppen Förnuft och Natur blev de nya 

ledorden, såväl vetenskapligt som litterärt och politiskt. Det var ur denna grund positivismen 

växte fram. 

Auguste Comte menade att den yttersta målsättningen för vetenskapen (läs positivismen) 

var att finna generella ”lagar” för samhällets utveckling och funktionssätt, som på samma sätt 

som fysikens ”lagar” skulle kunna ligga till grund för en säker teknologi.55 

Ett gemensamt drag hos de olika varianterna av positivism är föreställningen om 

vetenskapens enhet. Samma grundläggande principer skall gälla för alla vetenskapliga 

undersökningar. Varje begrepp man använder sig av skall ha täckning i sinnesvärlden. Man 

skall även gärna kunna beskriva hur man skall identifiera och mäta varje begrepp, dvs. det 

skall kunna definieras operationellt. 

Positivismen har i mer eller mindre strikta varianter blivit det dominerande perspektivet 

inom såväl psykologi som sociologi. Detta menar jag har haft stor betydelse för 

sjukdomsbegreppets införande inom såväl psykiatri, sociologi som lagstiftning. Det är alltid 

svårt att handskas med något som man inte riktigt förstår och har kontroll över. 

Sjukdomsbegreppet gör det lättare eftersom man bryter ner en rad oförklarliga beteenden till 

en logisk lösning – sjukdom. Genom en rad indikatorer kan man även komma fram till vad det 

är för storts sjukdom och därmed har man möjligheten att behandla det avvikande beteendet.56 

7.2.2 Ifrågasättande av sjukdomsbegreppet 

Är det verkligen korrekt att kalla psykisk abnormitet för en sjukdom? 

Den enskilde individen använder sig ständigt av typifieringar för identifiera sig i sin 

omvärld. Genom sina common sense-kunskaper vet individen vad som är rätt eller fel, friskt 

eller sjukt, i den sociala verkligheten. Därför blir en människa som har ett ”onormalt” 

beteende klassad som psykiskt sjuk. Men hur vet vi att det är vi ”normala människor” som är 

friska. Varför kan det inte vara tvärt om? Kan man över huvud taget säga att det finns någon 

psykisk sjukhet eller någon psykisk friskhet? 

                                                 
55 Berg, Boglind, Leissner, Månsson, och Värnlund, Holger, 1977, s. 15 ff. 
56 Ibid s. 17 f. 
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Psykiatrin är en del av vårdapparaten, och har på senare tid närmat sig den somatiska 

vården i sin uppbyggnad. Men detta förändrar inte det faktum att psykiatri inte är 

naturvetenskap. Psykiatrin har inte samma precision och säkerhet i sin diagnostik som den 

somatiska vården har. Den är precis som sociologin ingen exakt vetenskap. Den sociala 

verkligheten är så sammansatt och mångsidig att det blir mycket svårt om inte nästan omöjligt 

att ha uppsikt över alla faktorer som påverkar ett handlande eller beteende. Därför kan man 

inte använda sig av precisa naturvetenskapliga metoder som variabelanalys inom psykologi 

och sociologi. 

Blumer kritiserar utifrån Mead användandet av variabelanalysen inom sociologin. Hans 

kritik riktar sig först och främst mot vår enorma okunskap. Genom att imitera 

naturvetenskaperna kan man ge socialvetenskaperna ett sken av att de består av precisa 

kunskaper, men det sociala livet är enligt Blumer mycket komplext. Det består av många 

komplicerade processer som vi inte har någon större kunskap om. Socialvetenskaperna kan 

inte använda sig av metoder som kräver kunskap som inte de inte har.57 

Inom den somatiska vården kan man t.ex. genom att analysera olika typer av prover slå 

fast om en människa lider av någon form av sjukdom. Det finns inte något prov man kan ta 

för att avgöra om en människa är psykiskt sjuk. Istället är det upp till experten inom området, 

psykiatern, att avgöra detta med hjälp av den kunskap han har inhämtat ur böcker skrivna av 

”friska” människor. För även vetenskapen är en fråga om typifieringar, speciellt en vetenskap 

som psykiatri där själva kärnan i vetenskapen bygger på tolkning av människors beteende. 

7.3 Stämplingsteorin 

Enligt Howard Beckers stämplingsteori är avvikande beteende det beteende som folk 

stämplar som sådant. Detta innebär att antingen personen som bryter mot det ”normala” 

beteendet eller någon annan måste anse att man verkligen bryter mot samhällets regler. Vi har 

inte endast att göra med en avvikare, utan en stämplare och en som har stämplats. Den som 

stämplar har makt bakom sin definition. Innan en handling stämplas måste den upptäckas och 

uppmärksammas av andra. För att stämplingen skall fungera måste man ha kommit överens 

om innebörden av den etikett som man tilldelar den stämplade. Den måste betyda samma sak 

för alla.58 

För psykiskt sjuka innebär stämplingsteorin att de på grund av sitt avvikande beteende har 

fått stämpeln psykiskt sjuk. Samhället har kommit fram till att vissa typer av avvikande 

beteende innebär att man inte är ”normal”, att man inte är frisk. Stämplingen av avvikare 
                                                 
57 Cuff och Payne, 1992, s. 133 
58 Berg, Boglind, Leissner, Månsson, och Värnlund, Holger, 1977, s. 129 ff. 
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innebär att man skapar trygghet i samhället. Om man inte vet vilka regler som gäller känner 

man sig otrygg och utanför, att ha stämplat någon innebär därför ett slags tillfredsställelse. 

Stämplingen av avvikare genom användning av sjukdomsbegreppet skapar en trygghet och 

stabilitet i samhället. Då vet alla vad som gäller.59 

Eftersom stämplingen är officiell får den till effekt att individen avskärmas fysiskt och 

socialt från de ”normala”. Detta förstärker endast känslan av utanförskap och det avvikande 

beteendet blir bara tydligare. Det finns även stämplingar som har gjorts inom en informell 

struktur. Dessa stämplingar kallas fördomar och är en form av typifieringar.60 

7.4 Psykiatrireformen 1991 

Jag har tidigare sagt att sjukdomsbegreppet är accepterat i dagens samhälle. Detta är inte 

riktigt sant. Visserligen är psykisk abnormitet accepterad som ett sjukdomstillstånd, men 

samtidigt är inte alltid vård accepterad som den rätta behandlingsformen. Jag har genom 

granskandet av lagstiftning, förarbeten och domar upptäckt att när det gäller rättspsykiatri 

eller psykiskt sjuka lagöverträdare är det inte bara vård av den sjuke som är viktigt, utan det 

handlar minst lika mycket om att straffa och skydda samhället som att bota den sjuke. Det 

finns en konflikt mellan individualprevention och allmänprevention. 

Det är svårt att dra någon exakt slutats om hur synen på psykiskt sjuka lagöverträdare har 

förändrats efter psykiatrireformen 1991. Lagstiftningen är snårig och komplicerad. Före 

reformen fanns det ett flertal olika begrepp att hålla reda på, och varken experterna eller 

domstolarna verkar ha förstått hur de skulle tillämpas. Efter reformen samordnades 

lagstiftningen och de olika begreppen ersattas med ett enda. Trots detta är lagstiftningen 

fortfarande komplicerad och mycket svår att tillämpa. 

De slutsatserna man kan dra är att kriterierna för rättspsykiatrisk vård både har blivit både 

snävare och vidare. Vidare genom att det inte längre finns ett krav på kausalsamband mellan 

den psykiska störningen och brottet. Snävare genom att begreppet allvarlig psykisk störning 

rymmer färre typer av psykiska störningar än jämställdhetsbegreppet, som var den centrala 

begreppsdefinitionen före reformen, gjorde. 

7.4.1 Lagstiftaren 

Klimatet för psykiskt störda lagöverträdare har blivit tuffare. I media hör man talas om 

s.k. vansinnesdåd begångna av psykiskt sjuka människor. Allmänheten kräver att samhället 

skall skyddas från psykiskt sjuka lagöverträdare som begått grova brott. Lagstiftaren har 

                                                 
59 Ibid s. 131 
60 Ibid s. 133 f. 
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genom all uppmärksamhet fått hårdare krav på sig. Det räcker inte längre med att ge vård åt 

dem som behöver vård, utan samtidigt måste allmänhetens krav på straff och samhällsskydd 

tillfredsställas. Detta är också den tydligaste skillnaden på lagstiftarens synsätt före och efter 

reformen. Vårdbehovet är inte längre centralt, utan faktorer som samhällskydd spelar allt 

större roll. Detta avspeglar sig exempelvis i möjligheten att döma den psykiskt sjuke 

lagöverträdaren till överlämnande till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. 

Särskild utskrivningsprövning innebär att det är domstolen som fattar beslut om utskrivning, 

trots att patienten redan har blivit friskförklarad av experterna. Detta system har blivit hårt 

kritiserat av bland annat läkare som anser att sjukhuset genom detta system blir en 

förvaringsplats för personer som redan är friska och att psykiatrin används för andra syften än 

vård och behandling. Dessutom tycker jag att experterna borde vara mer kvalificerade på att 

bedöma patientens sjukdomstillstånd än en domstol. 

Trenden med att ta allt större hänsyn till straff och samhällsskydd återkommer i förslaget 

till den nya psykiatrireformen. Lagstiftaren diskuterar visserligen faran i systemet med 

särskild utskrivningsprövning och det faktum att vårdbehovet i många fall inte tillgodoses för 

lagöverträdare som behöver vård. Samtidigt betonar lagstiftaren att det är viktigt att beakta 

intresset av samhällskydd samt straffrättliga frågor. 

Enligt förslaget skall rättspsykiatrisk vård avskaffas som särskild påföljd. Istället skall 

psykiskt sjuka få ansvarsfrihet för begångna brott. Men om de åtgärder samhället vidtar i 

anledningen av den straffbelagda gärningen inte är tillräckliga för att tillgodose ett väsentligt 

samhällsskydd skall den psykiskt sjuke kunna bli föremål för en samhällskyddsåtgärd. En 

sådan samhällsskyddsåtgärd kan vara överlämnande till rättspsykiatrisk vårdinrättning. 

Genom denna konstruktion av lagstiftningen anser jag att det är tydligt att vårdbehovet har 

blivit sekundärt, istället är det samhällets behov av skydd som prioriteras. 

7.4.2 Experterna 

Innan domstolen fattar sitt beslut angående påföljden för den psykiskt sjuke inhämtar den 

ett eller flera utlåtanden från olika experter. Experterna kan vara läkare specialiserade på 

psykiatri eller rättspsykiatri, eller docenter, lektorer eller professorer i rättspsykiatri. Ofta 

inhämtas även ett utlåtande från Socialstyrelsens Rättsliga Råd. 

Experterna har ett helt annat synsätt på den psykiskt sjuke än lagstiftaren. Man kan säga 

att experten använder sig av en annan sorts typifieringar. Detta beror på att experterna och 

lagstiftaren har olika grundförutsättningar. Experterna har en medicinsk bakgrund medan 

lagstiftaren har en juridisk bakgrund. I sina utlåtanden utgår experterna därför från 
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sjukdomstillståndet och vårdbehovet. Lagstiftaren utgår istället från själva begreppet, och 

försöker därefter precisera vilka psykiska störningar som kan accepteras passa in på begreppet 

av alla olika intressenter. Experterna talar även ett annat språk än lagstiftaren. Experterna 

diskuterar enligt medicinska termer och lagstiftaren enligt juridiska termer. 

Väldigt ofta är olika experter i ett och samma mål oense. De verkar som om det är svårt att 

bedöma exakt vilken psykisk störning den tilltalade lider av. Detta kan bero på att trots 

expertkåren har en likartad utbildning som lär ut likartade typifieringar så har varje expert en 

individuell förförståelse. Ett exempel på detta är att vissa experter verkar vara mer benägna att 

tycka att kriterierna för rättspsykiatrisk vård är uppfyllda. Med detta menar jag att det finns 

exempel på en expert som i ett flertal fall anser att kriterierna för allvarlig psykisk störning är 

uppfyllda trots att hans kollegor anser motsatsen.61 

7.4.3 Domstolen 

När domstolen, med hjälp av den information den har fått från lagstiftaren och experterna, 

skall fatta sitt beslut blir det problematiskt. Domstolen skall försöka vara ytterligare en expert, 

samtidigt som den inte har den expertis som behövs. Istället får den göra en sorts avvägning, 

mellan experternas utlåtanden, och mellan utlåtanden och lagstiftning. Det är tydligt att det 

blir ett juridiskt resonemang. Man väger en experts trovärdighet mot en annans. Vem har varit 

bäst på att försvara sin ståndpunkt?62 Samtidigt är domstolen väldigt klar över att de inte har 

några expertkunskaper. I NJA 1998 s. 162 påpekar domstolen att man måste vara försiktig 

med att bedöma den tilltalades uppträdande vid huvudförhandlingen, eftersom man inte 

besitter den expertis som krävs för en sådan bedömning. 

Domstolen består av jurister som har ett juridiskt tankesätt och som i sin strävan efter att 

fatta ”rätt beslut” använder sig av en juridisk problemlösningsmetod. Detta är problematiskt 

eftersom det inte är ett juridiskt problem. Här begår domstolen ett kategorimisstag. Den 

försöker föra in diskussionen runt psykisk störning under juridikens område. Detta är inte 

genomförbart eftersom områdena psykiatri och juridik inte är jämförbara. 

7.4.4 Sammanfattning 

Synen på psykiskt sjuka lagöverträdare har förändrats sedan psykiatrireformen 1991. Det 

är inte någon dramatisk förändring, men den finns där. Klimatet i samhället för psykiskt 

störda lagöverträdare har blivit hårdare och det avspeglar sig i lagstiftningen. S.k. 

vansinnesdåd får stora rubriker i media och allmänheten påverkas av detta. Det finns krav på 

                                                 
61 Richard Tuck i NJA 1998 s. 162, RH 2002:30 och RH 1980:88. 
62 Se exempel på sådant resonemang i RH 2002:30 
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att samhället skall skyddas, och de skyldiga straffas, oavsett om de skyldiga är psykiskt sjuka 

eller ej. 

Lagstiftaren har haft den ledande rollen i förändringen av synen på psykiskt sjuka 

lagöverträdare genom förändring av lagstiftningen. Begreppen har blivit tydligare och 

förarbetena har gett noggranna instruktioner för tillämpningen av begreppen. Lagstiftarens 

intentioner bakom lagstiftningen har varit tydliga. Samtidigt har experterna påverkat 

lagstiftningens framväxt genom att inte alltid tillämpa begreppen på det sätt lagstiftaren 

avsett. Experterna har sina egna typifieringar och vägrar underordna sig lagstiftarens. 

Visserligen tar de hänsyn till de riktlinjerna som är givna i förarbetena, men i sin bedömning 

av det enskilda fallet använder de sig av sitt eget språk och sina egna typifieringar. Detta gör 

det omöjligt för lagstiftaren att ifrågasätta expertens bedömning. Lagstiftaren besitter faktiskt 

inte de nödvändiga kunskaperna för en sådan bedömning. Därefter är det upp till domstolen 

att göra en avvägning mellan lagstiftarens riktlinjer och experternas bedömning, och det är 

inte lätt. 

Som framgår har både lagstiftaren och experterna varit med och format dagens syn på 

psykiskt sjuka lagöverträdare. Men går man längre in på djupet ser man att bakom 

lagstiftarens förslag på förändrad lagstiftning ligger allmänhetens krav. Man kan säga att 

allmänheten är en mycket viktig faktor för dagens syn på psykiskt sjuka lagöverträdare – 

kanske till och med den viktigaste. 

En stor del av allmänheten anser att psykiskt sjuka människor skall dömas till någon form 

av straff. Denna typifiering av psykiskt sjuka beror antagligen dels på att de inte har någon 

större kunskap om psykisk sjukdom eller något förtroende för behandling på psykiatriskt 

sjukhus. Dels på medias bevakning och vinkling av reportage om psykiskt sjuka 

lagöverträdare. Det är alltså denna syn som ligger bakom många av lagstiftarens förslag på 

förändrad lagstiftning. 

Frågar man däremot människor som jobbar med psykiatri eller psykologi har de en helt 

annan uppfattning än allmänheten. Flertalet tycker tvärt om att det finns för många psykiskt 

sjuka lagöverträdare som sitter i fängelse, där de inte kan få adekvat hjälp för sin sjukdom. 

Denna olikhet i åsikter mellan ”vanligt folk” och experter illustrerar vad Schutz kallar 

multipla verkligheter. Den vardagliga verkligheten bygger på common sense-kunskaper, 

medan experternas verklighet bygger på strävan efter kunskap som är relaterad till expertens 

projekt. Experter inom psykiatri har som projekt att försöka förstå psykisk sjukdom och 

försöka vårda och hjälpa psykiskt sjuka. Detta gör att de har en annorlunda verklighet än den 

vardagliga verkligheten. 
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Förutom dessa två verkligheter finns även lagstiftarens verklighet. Lagstiftaren har som 

projekt att skapa en fungerande lagstiftning som tillfredställer alla parter. Man kan säga att 

lagstiftaren i mångt och mycket fungerar som en länk mellan experternas och allmänhetens 

verkligheter. Lagstiftaren försöker uppfylla den s.k. adekvansprincipen mellan kunskapen av 

första ordningen – allmänhetens kunskap och kunskap av andra ordningen – experternas 

kunskap. Genom att uppfylla allmänhetens krav på straff och samhällsskydd försöker 

lagstiftaren få allmänheten att acceptera experternas typifiering av psykiskt sjuka. 

Det är just detta som enligt mig är det allra största problemet med den rättspsykiatriska 

lagstiftningen. Lagstiftaren har försökt sitt yttersta för att göra alla parter nöjda. Detta har 

resulterat i en lång rad kompromisser och en mycket komplicerad och svårtolkad lagstiftning. 

Samtidigt har man förlorat greppet om det mest väsenliga, nämligen att skapa en lagstiftning 

för att se till att psykiskt sjuka lagöverträdare får den vård de behöver. Är man sjuk, så är man 

sjuk och då skall man få vård. Annars är det dags för lagstiftaren att omvärdera hela 

sjukdomsbegreppet. 
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8 Slutkommentar 
Psykisk sjukdom har fascinerat människan i århundraden. Lika länge som intresset har 

existerat har viljan att hitta en förklaring och ett botemedel funnits där. Förklaringen och 

botemedlet har dock inte varit de samma genom historien, utan de har förändrats. Precis som 

synen på psykiskt sjuka lagöverträdare har förändrats. 

Klimatet för psykiskt sjuka lagöverträdare har hårdnat sedan psykiatrireformen från år 

1991 trädde i kraft. Och av det jag har sett av den nya reformen av lagstiftningen kommer det 

bara bli hårdare. Media och allmänheten har sagt sitt. De kräver skydd för samhället och straff 

för brottslingen. 

Trots omfattande ändringar i lagstiftningen fungerar den inte som lagstiftaren har tänkt 

sig. Vad kan detta bero på? Det stora problemet som jag ser det är att lagstiftningen handlar 

alldeles för mycket om kompromisser. Lagstiftaren försöker tillfredsställa alla parter, och det 

gör att lagstiftningen blir rörig och svårtolkad. Lagstiftaren verkar ha en genuin avsikt i att 

tillvarata den psykiskt sjukes vårdbehov, men samtidigt känner han/hon sig skyldig att också 

tillvarata andra parters krav på samhällskydd och straff. Tyvärr fungerar inte kompromisserna. 

Det är redan svårt nog att bedöma en människas psykiska hälsa. Vi har sett exempel på att 

även experterna kan vara oense om resultatet. Hur skall då lagstiftaren kunna avgöra vem som 

är ”tillräckligt” psykiskt sjuk för att ”slippa” fängelse? Och det blir verkligen inte lättare av att 

lagstiftaren blandar in element som absolut inte hör hemma i den diskussionen. 

Psykiskt sjuka lagöverträdare är en känslig politiskt fråga. Allmänhet och media följer 

varenda litet steg som tas. Men samtidigt måste någon våga resa sig upp och ta ställning. Skall 

man fokusera på brottslingen eller valboskapen? Handlar det om individual- eller 

allmänprevention? Sjukdomsbegreppet har varit infört i lagstiftningen länge nu, ändå verkar 

det vara alltför svårt att acceptera det faktum att är man sjuk så är man sjuk och då skall man 

få vård och inte straff. 
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Bilaga 
1967 års lagstiftning 
31 kap. 3 § BrB 

Kan den som begått brottslig gärning enligt vad som framgår av föreskriven medicinsk utredning, 
beredas vård med stöd av lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall, må rätten, om den 
finner behov av sådan vård föreligga, förordna att han skall överlämnas till sluten psykiatrisk vård. 
Om gärningen icke begåtts under inflytande av sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan själslig 
abnormitet av så djupgående natur, att den måste anses jämställd med sinnessjukdom, må dock sådant 
förordnande meddelas allenast såframt särskilda skäl äro därtill. 
33 kap. 2 § BrB 

För brott som någon begått under inflytande av sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan själslig 
abnormitet av å 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 stycket, böter eller 
skyddstillsyn. 

Till böter må dömas, om det finnes ändamålsenligt för att avhålla den tilltalade från fortsatt 
brottslighet. Skyddstillsyn må ådömas, därest sådan påföljd med hänsyn till omständigheterna finnes 
lämpligare än särskild vård; ej må i sådant fall förordnas om behandling varom stadgas i 28 kap. 3 §. 

Finnes påföljd som här sagts icke böra ådömas, skall den tilltalade vara fri från påföljd. 
1 § LSPV 

Den som lider av psykisk sjukdom får oberoende av eget samtycke beredas sluten psykiatrisk vård 
med stöd av denna lag, om sådan vård är oundgängligen påkallad med hänsyn till sjukdomens art och 
grad och till att han 

a) uppenbarligen saknar sjukdomsinstinkt till följd av sjukdomen och kan få sitt tillstånd avsevärt 
förbättrat genom vården eller avsevärt försämrat om vården uteblir, 

b) till följd av sjukdomen är farlig för annans personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa 
eller för eget liv, 

c) till följd av sjukdomen är ur stånd att taga vård om sig själv, 
d) till följd av sjukdomen har ett för närboende eller andra grovt störande levnadssätt eller 

till följd av sjukdomen är farlig för annans egendom eller annat av lagstiftningen skyddat intresse som 
icke avses under b). 

Med psykisk sjukdom jämställes i denna lag psykisk abnormitet, som icke är psykisk sjukdom eller 
psykisk efterblivenhet. 

Vård beredes på sjukhus som drives av staten, landstingskommun eller stad som ej tillhör sådan 
kommun. 

Vad som sägs i denna lag avser även biträdande överläkare som anförtrotts särskild sjukavdelning. 

2003 års lagstiftning 
30 kap. 6 § BrB 

Den som har begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning får inte dömas till 
fängelse. Om rätten i ett sådant fall finner att inte heller någon annan påföljd bör ådömas, skall den 
tilltalade vara fri från påföljd. 
31 kap. 3 § BrB 

Lider den som har begått ett brott, för vilken 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 
sjukvårdsinrättning för psykiatrisk vård, som är förenad med frihetsberövande och annat tvång. 

Har brottet begåtts under på verkan 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 att han återfaller i brottslighet, som är av allvarligt 
slag. 
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Om de 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. 
1 § LRV 

Föreskrifter om psykiatrisk vård som är förenad med frihetsprövande och annat tvång i andra fall än 
som avses i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (rättspsykiatrisk vård) ges i denna lag. 

Lagen gäller den som 
1. efter beslut av domstol skall ges rättspsykiatrisk vård, 
2. är anhållen, häktad eller intagen på en enhet för rättspsykiatrisk undersökning, 
3. är intagen i eller skall förpassas till kriminalvårdsanstalt eller 
4. är intagen i eller skall förpassa till ett särskilt ungdomshem till följd av en dom på sluten 

ungdomsvård enligt 31 kap. 1 a § brottsbalken. 
4 § LRV 

Den som avses i 1 § andra stycket 2, 3 eller 4 får ges rättspsykiatrisk vård om 
1. han lider av en allvarlig psykisk störning 
2. han med hänsyn till sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt har behov av 

psykiatrisk vård, som kan tillgodoses genom att han är intagen på en sjukvårdsinrättning, och 
3. han motsätter sig sådan vård eller det till följd av hans psykiska tillstånd uppenbart finns grundad 

anledning att anta att vården inte kan ges med hans samtycke. 
Om någon som vårdas enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård anhålls, häktas, tas in på 

en enhet för rättspsykiatrisk undersökning eller tas in i eller förpassas till kriminalvårdsanstalt, skall 
beslut om sådan vård anses som ett beslut om rättspsykiatrisk vård. 

Framtida lagstiftning 
1 kap. 2 a § BrB 

En gärning skall inte medföra ansvar för den som till följd av en allvarlig psykisk störning, en 
tillfällig sinnesförvirring, en svår utvecklingsstörning eller ett allvarligt demenstillstånd har saknat 
förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter sådan insikt. 

Vad som nu sagts gäller inte om gärningsmannen i anslutning till gärningen själv vållat sin bristande 
förmåga genom rus eller på annat liknande sätt. 
32 kap. 1 § 

Om straff eller andra åtgärder som vidtas i anledning av en straffbelagd gärning inte är tillräckliga 
för att tillgodose ett väsentligt intresse av samhällsskydd, får rätten besluta om en 
samhällsskyddsåtgärd enligt bestämmelserna i detta kapitel. 
32 kap. 2 § 

Har någon begått en straffbelagd gärning som riktat sig mot eller medfört fara för någon annans liv 
eller hälsa, men skall gärningen enligt 1 kap. 2 a § första stycket inte föranleda ansvar för honom, får 
rätten besluta om en samhällsskyddsåtgärd, om det med hänsyn till gärningsmannens psykiska 
tillstånd, tidigare begångna gärningar eller omständigheterna i övrigt föreligger en påtaglig risk för att 
han återfaller i sådana gärningar av allvarligt slag. 
2 § lag (2002:000) om verkställighet av samhällsskyddsåtgärder 

Verkställigheten av en samhällsskyddsåtgärd inleds genom intagningen på kriminalvårdsanstalt, om 
inte annat följer av 1-3. 

1. Om förutsättningarna för rättspsykiatrisk vård föreligger enligt 4 § lagen (1991:1129) om 
rättspsykiatrisk vård, skall intagningen ske på sådan vårdinrättning som avses i 6 § första stycket andra 
meningen nämnda lag. 

2. Om inte annat framgår av 1 och förutsättningarna för tvångsvård föreligger enligt 4 § lagen 
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, skall intagning ske på sådant LVM-hem som avses i 
23 § nämnda lag. 
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3. Om inte annat framgår av 1 eller 2 och den som skall påbörja verkställighet omfattas av 2 § lagen 
(2002:000) om slutet boende för vissa funktionshindrade lagöverträdare, skall intagning i stället ske på 
sådant slutet boende som avses i nämnda lag. 

Är den som dömts till samhällsskyddsåtgärd enligt 32 kap. 2 § brottsbalken under 18 år och skall 
han enligt första stycket tas in på ett sådant särskilt ungdomshem som avses i 12 § lagen (1990:52) om 
vård av unga. 


