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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete är bl.a. att ge en inblick i hur unga psykiskt störda 
personer behandlas preventivt för att de inte skall bli kriminella. Framförallt 
Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), men även socialtjänsten och skolan 
har en central roll i detta sammanhang. Vidare ges en inblick i vilka 
vårdinsatser som görs och behövs för unga psykiskt störda lagöverträdare 
under verkställighet av straff på den slutna ungdomsvården och på 
fängelser. Att vara psykiskt störd kan omfatta åtskilliga diagnoser och 
tillstånd, vilka inrymmer olika störningar i personlighetsutvecklingen. Hos 
utagerande ungdomar förekommer ofta en sammansatt problematik där bl.a. 
missbruk, kriminalitet och psykiska problem förekommer i kombination. 
Störningarna är ofta diagnoser som t.ex. ADHD, Borderline, Asbergers 
syndrom och Tourettes syndrom. Inom BUP:s verksamhet har dessa barn- 
och ungdomar, åtminstone tidigare, varit en mycket lågt prioriterad grupp. I 
dag finns det psykofarmakabehandling och olika terapiformer som BUP 
använder sig av då det gäller barn- och ungdomar med diagnoser som t.ex. 
ADHD. BUP:s långa väntetider, brist på forskning och resurser, samt 
otillräckligt samarbete med socialtjänsten och skolan, gör dock att alla dessa 
ungdomar fortfarande inte får den hjälp de behöver. 
 
Beträffande den slutna ungdomsvården görs en vårdplanering då en intagen 
kommer till ett ungdomshem. Inom den slutna ungdomsvården finns olika 
behandlingsprogram och anställda psykologer. Det har också införts ett nytt 
utvärderings- och dokumentationssystem som ger ett stöd vid 
behandlingsplanering och metodutveckling för institutionerna. Avseende 
personalens kompetens gällande ungdomar med psykiska störningar – vilka 
är vanligt förekommande inom den slutna ungdomsvården – har de oftast 
ingen utbildning inom detta område. Vidare bör samarbetet mellan den 
slutna ungdomsvården, BUP och socialtjänsten förbättras. 
 
Inom kriminalvården hålls också olika behandlings- och påverkansprogram, 
men alla intagna får inte möjlighet till behandling. Beträffande de intagna 
som har någon form av diagnos och som inte fungerar på vanliga allmänna 
avdelningar på landets fängelser, placeras dessa personer på särskilda stöd- 
eller psykavdelningar. De intagna har, åtminstone på Fosieanstaltens 
stödavdelningar, en viss möjlighet att genomgå ett program som heter 
Aggression Replacement Training (ART) samt tala med en psykolog. 
 
Slutsatsen av arbetet är i korthet att långsiktig planering och satsning krävs, 
framförallt avseende preventiva åtgärder innan psykiskt störda ungdomar 
hunnit bli kriminella, men även då det gäller behandlingsprogram och 
framtidsprojekt inom kriminalvården och den slutna ungdomsvården. 
Vidare krävs bättre samverkan mellan olika myndigheter och parter som har 
att göra med unga psykiskt störda personer. Slutligen bör även kompetensen 
ses över då det gäller personal på myndigheter och institutioner som 
behandlar ärenden avseende dessa personer. 
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Förkortningar 
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1 Inledning  
Beteenden som kan ha en negativ effekt på samhällsbildningen skall 
undertryckas, det är syftet med straffrätten.1 Då en person begått en 
straffbelagd handling och därmed skall straffas för den, kan dock särskild 
hänsyn tas till den enskilde i vissa fall. Denna hänsyn är begränsad och kan 
komma till uttryck genom ett beslut om åtalsunderlåtelse, men framför allt 
vid beslut om påföljd.  
 
Av humanitära skäl görs vissa undantag från den grundläggande 
rättsprincipen ”alla skall behandlas lika inför lagen”. Ett exempel på det är 
åldern hos den misstänkta personen. För de unga personer som denna 
undantagsregel berör, innebär det att straffrätten endast gäller i begränsad 
utsträckning.  
 
I Sverige kan skillnader i behandlingen av personer under arton år, 
misstänkta för brott jämfört med andra, härledas långt tillbaka i tiden. 
Kriminalpolitiken som förts har inneburit att det är olämpligt med 
straffrättsliga ingripanden samt att dessa bör tillämpas med stor 
restriktivitet, vad gäller lagöverträdare i åldersgruppen femton till arton år.2 
Eftersom fängelserna anses vara en olämplig miljö för barn och ungdomar, 
samt att det förekommer brott begångna av ungdomar, som är så pass 
allvarliga att samhället måste kunna reagera kraftfullt, infördes påföljden 
sluten ungdomsvård. Denna påföljd skall i princip ersätta fängelse för de 
yngsta lagöverträdarna och skall utdömas såvida det inte finns särskilda skäl 
som talar däremot. 
 
Utöver det som sagts ovan finns det särskilda lagregler som gäller psykiskt 
störda lagöverträdare. En person som har begått ett brott som inte bedöms 
kunna stanna vid böter samt att domstolen konstaterar att det föreligger en 
allvarlig psykisk störning hos den som begått brottet, får inte dömas till 
fängelse utan överlämnas till rättspsykiatrisk vård. 
 
Då lagstiftningen avseende fängelseförbud endast gäller de personer vilka 
anses allvarligt psykiskt störda, sitter det således personer i fängelse och på 
sluten ungdomsvård vilka är psykiskt störda, men som inte har bedömts vara 
allvarligt psykiskt störda. En intressant fråga är då vilka insatser, i form av 
hjälp, stöd och behandlingar, som görs under verkställigheten och har gjorts 
tidigare? 
 
I samhället råder en enighet om att det bör läggas resurser på barn och 
ungdomar för att kunna påverka dem och bryta den kriminella linje de har 
slagit in på. Men sätts tillräckliga resurser verkligen in i tid, var placeras och 
vilken hjälp får ungdomar med psykiska störningar? 
 
                                                 
1 SOU 1926:31 s 4 
2 Nordlöf Kerstin, Straffrättens processer för unga lagöverträdare, Göteborg 1991, s 1  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Då jag i tidigare uppsatser delvis har inriktat mig på kriminalvården och 
strafflagstiftningen som berör allvarligt psykiskt störda lagöverträdare, har 
jag i de analyserande delarna, vid flera tillfällen kommit fram till att 
åtgärder avseende preventivt arbete och vårdinsatser, måste sättas in i ett 
tidigare skede vad gäller många lagöverträdare. Därav väcktes mitt intresse 
för mitt ämnesval till examensarbetet. 
 
Syftet med detta arbete är att ge en inblick i hur de unga psykiskt störda 
lagöverträdarna behandlas och vilka vårdinsatser som görs förebyggande 
och under verkställighet av straff av bl.a. Socialtjänsten, men i första hand 
av Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse. Vidare frågeställningar 
som ligger inom ramen för syftet med arbetet är vilken utsträckning 
anstalterna och den slutna ungdomsvården tar emot unga intagna med 
psykiska störningar? Vilka vårdbehov föreligger och tillgodoses dessa under 
verkställigheten? 
 

1.2 Avgränsningar 
Vad gäller unga psykiskt störda lagöverträdare finns det flera intressanta 
perspektiv detta ämne skulle kunna diskuteras utifrån. Jag har dock valt att 
främst utgå från ett behandlingsideologiskt perspektiv, där jag kommer att 
studera hur det ser ut i dagens läge samt ge förslag på eventuella 
förändringar. Sådan vård kan vara medicinsk, psykiatrisk eller psykologisk, 
men även socialterapeutisk, d.v.s. inriktad på mer elementär återanpassning 
till samhället i form av pedagogisk vägledning, arbetsträning, utbildning 
eller tillförande av resurser för ett normalt liv, t.ex. arbete och bostad. Inslag 
av andra perspektiv, såsom proportionalitet m.m. kommer naturligtvis att 
förekomma beroende på sammanhanget och innehållet i texten. 
 
Vidare behandlas frågorna i detta arbete främst utifrån förutsättningen att 
det handlar om unga psykiskt störda personer. En närmare beskrivning av 
vad det innebär att vara psykiskt störd kommer att redovisas senare i arbetet. 
Vad gäller åldern har jag valt att inte enbart inrikta mig på ungdomar mellan 
15-17 år, där påföljden sluten ungdomsvård kan bli aktuell. I stället har jag 
orienterat mig på ett område som avser barn och ungdomar från 0-21 år, 
men framförallt åldern 15-21 år, vilket jag anser ger en bättre helhetsbild av 
mitt ämnesval och mina frågeställningar. 
 
På grund av arbetets omfattning och ganska breda perspektiv har jag bl.a. av 
utrymmesskäl valt att inte tillföra en komparativ studie. Således kommer 
inte några jämförelser göras med andra länder, utan koncentrationen ligger 
på det system vi har i Sverige. 
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1.3 Metod och material 
I detta arbete har jag främst använt mig av traditionell juridisk metod, då jag 
använt mig mycket av förarbeten, lagtext och doktrin. Vad gäller skriftlig 
information har jag även använt mig av juridiska tidskriftsartiklar samt 
tidningsartiklar, vilka jag delvis funnit på Internet. 
 
Utöver den traditionellt juridiska metoden har jag valt att utföra ett antal 
kvalitativa intervjuer, d.v.s. inte i form av några enkätundersökningar där 
några siffror kommer att presenteras (kvantitativa intervjuer). Intervjuerna 
har gjorts på, av mig utvalda personer, och dessa har jag analyserat i det 
sista och avslutande kapitlet. Utmärkande för kvalitativa intervjuer är bland 
annat att mycket komplexa och innehållsrika svar kan fås på enkla och raka 
frågor. Därav ligger stor vikt i att analysera de svar som ges för att kunna 
utröna vad den enskilde menar och hur han eller hon tänker och känner. 
 
Intervjuerna har jag gjort för att delvis skaffa mig ytterligare information 
inom olika områden, men framförallt för att förmedla exempel på hur det 
kan se ut i verkligheten. 
 

1.4 Disposition 
Arbetet introduceras med en bakgrund och historisk tillbakablick avseende 
både ungdomsbrottslingar, rättspsykiatrisk vård och det 
behandlingsideologiska perspektivet i kapitel två. Därefter behandlas 
lagstiftning som berör unga lagöverträdare i kapitel tre. I detta kapitel tas 
bl.a. straffrättsliga aspekter upp samt olika val av påföljd. I samma kapitel 
behandlas sedan lagstiftningen avseende psykiskt störda lagöverträdare. 
 
Vidare fokuserar jag på ungdomar med psykiska störningar i fjärde kapitlet. 
Olika psykiska störningar och eventuella orsaker till psykiska störningar 
samt utagerande ungdomar beskrivs bl.a. under denna del av arbetet. I 
kapitel fem tas fastställande av diagnoser upp och då berörs områden som 
rättspsykiatrisk undersökning och § 7-undersökning, men även barn- och 
ungdomspsykiatrin. 
 
Förebyggande insatser av olika slag behandlas sedan i kapitel sex. Därefter 
beskrivs vilka insatser som görs för unga psykiskt störda lagöverträdare, var 
de placeras o.s.v. Både psykiatrin och fängelserna berörs i detta kapitel, men 
även den slutna ungdomsvården behandlas i stor utsträckning. 
Avslutningsvis görs en sammanfattande analys och slutsats i kapitel sju. 
 
De olika intervjuerna som har tillförts arbetet är placerade inom ramen för 
det kapitel som har med intervjun att göra. 
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2 Bakgrund 

2.1 Ungdomsbrottslingar ur ett historiskt 
perspektiv 

Under 1700- och fram till mitten av 1800-talet användes flera av kungens 
slott och gårdar samt rikets fästningar till fängelse. Då gjordes ingen 
skillnad mellan unga och gamla brottslingar och inte heller mellan grova 
och mindre grova brottslingar. Resultatet av detta blev att de personer som 
vistades på ett sådant fängelse för första gången, fick lära sig de mesta de 
inte visste om kriminalitet.  
 
År 1825 inrättades en styrelse för fängelser och arbetsinrättningar och den 
första strömmen av behandlingsinriktad natur hade nått Sveriges 
kriminalvård. Meningen var att styrelsen bl.a. skulle beakta behovet av en 
särbehandling med pedagogisk inriktning för unga lagöverträdare som 
förvarades vid kriminalvårdens inrättningar. Detta gjorde att det så långt 
som möjligt strävades efter att inte placera barn i fängelse. Privata hem 
inrättades i stället för att omhänderta övergivna, vanartade och kriminella 
barn. 
 
Då 1864 års Strafflag antogs infördes straffmyndighetsåldern femton år – 
förutom vid vissa grova brott då gränsen gick vid fjorton år – och om barnet 
var under denna ålder kunde det i svårare fall placeras på 
uppfostringsanstalt.3 Vidare infördes år 1902 den frihetsberövande 
påföljden tvångsuppfostran, för personer som begått brott före fyllda arton 
år, genom lagen om behandling av minderåriga förbrytare. Hur lång denna 
påföljd skulle vara bestämdes med behandlingen som utgångspunkt. Genom 
vårdlagarna under denna tid började strävandena att skilja barn från vuxna 
växa fram och ett särskilt system för de unga skapades successivt.4

 
Under 1950-talet började synen på anstaltsvården förändras och dess risker 
blev mer påtagliga. Unga som ansågs vara i behov av anstaltsvård blev 
föremål för skyddsuppfostran och i regel intogs de på ungdomsvårdsskola. 
Både fängelse, straffarbete och förvaring begränsades för dem som inte fyllt 
18 år. Barnavården var de som skulle omhänderta dessa unga människor och 
inte kriminalvården. Ungdomsvården inriktades i allt större utsträckning på 
förebyggande hjälp och stödåtgärder. Det skapades små, slutna avdelningar 
och öppna utredningsavdelningar på ungdomsvårdsskolorna och under 
1960-talet öppnades även särskilda avdelningar för att kunna möta 
narkotikaproblematiken.5

 

                                                 
3 Ibidem s 3 
4 SOU 1993:35 s 100 
5 Ibidem s 103 
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2.1.1 Ungdomsfängelse 

Eftersom ungdomar ansågs utgöra en grupp som behövde en speciell 
påföljd, resulterade detta i att ungdomsfängelse infördes år 1935. Denna 
påföljd skulle vara till för de unga lagöverträdare som inte kunde föras 
tillrätta inom den sociala ungdomsvården. Längden på frihetsberövandet var 
relativt obestämt och behandlingen skulle anpassas efter den unges behov 
under anstaltstiden. Vidare kunde den unge skrivas ut på prov med 
övervakning, vilket benämndes vård utom anstalt. En förutsättning för att 
ungdomsfängelse skulle väljas som påföljd enligt BrB, var att det var 
stadgat fängelse för brottet. En annan förutsättning var att den unge var 18 
men inte 21 år gammal, det fanns dock undantag för dem under 18 år 
respektive dem mellan 21 och 23 år. 
 
Domstolen var även tvungen att finna påföljden lämplig med hänsyn till den 
dömdes levnadsomständigheter och personliga utveckling. Personen i fråga 
skulle dels vara i behov av fostran och utbildning, men även mottaglig för 
det. Anstaltsbehandlingen skulle pågå i minst ett år, men många frigavs efter 
tio månader och därefter följde vård utom anstalt med övervakning. 
Misskötte sig någon under denna verkställighetstid i frihet, kunde denne 
återintas i anstalten. Ungdomsfängelse kunde verkställas under högst fem år 
och av dessa år högst tre i anstalt. Genom att ny brottslighet skett kunde 
dock tiden för påföljd förlängas till högst sex år, varav högst fyra år i 
anstalt.6

 
Redan i slutet av 1950-talet ifrågasattes ungdomsfängelserna. Efter att både 
upplopp och grupprymningar hade skett, ansågs läget mycket allvarligt och 
Ungdomsanstaltsutredningen som hade tillsats kallade det 
ungdomsfängelsets kris. Utredningen påpekade bland annat att det fanns 
åtskilliga brister i ungdomsfängelsernas struktur, personalen ansågs t.ex. 
inte tillräckligt utbildad för att klara av det svårbehandlade klientelet. Kritik 
framfördes även vad gällde att utskrivningstiden fixerats vid ett år, då detta 
innebar att anpassningen till individens behov i stort sett försvunnit. 
Utredningen ledde till att en ny anstalt öppnades med särskilda resurser för 
medicinsk och psykologisk behandling.7 Institutet ungdomsfängelse 
upphörde alltså inte, utan införlivades i BrB:s påföljdssystem 1965. År 1980 
avskaffades dock ungdomsfängelse bland annat till följd av skarp kritik mot 
tidsobestämda påföljder.8

 

2.1.2 Internationella åtaganden 

Den 20 november 1989 antog Förenta nationernas generalförsamling 
konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen). I detta folkrättsligt 
bindande dokument finns för första gången de rättigheter som tillkommer 
alla barn och ungdomar upp till 18 år samlade. 
                                                 
6 Ibidem s 103 
7 SOU 1950:47 s 20ff 
8 SOU 1993:33 s 104 

 8



 
Sverige ratificerade konventionen, som trädde i kraft den 2 september 1990, 
utan någon reservation. I artikel 37, punkt c, stadgas att varje frihetsberövat 
barn skall behandlas humant och med respekt för människans inneboende 
värdighet och på ett sätt som beaktar behoven hos personer i dess ålder. 
Vidare föreskrivs det särskilt att varje frihetsberövat barn skall hållas åtskilt 
från vuxna, om det inte kan anses vara till barnets bästa att inte göra detta.9 
Ett frihetsberövat barn får således enbart placeras med vuxna om det är till 
barnets bästa att så sker enligt artikel 37 c. 
 
Det har tidigare förekommit oro över att de krav som ställs i artikel 37 c inte 
uppfyllts av Sverige. Rapporten ”Om övergivna barn och barn i fängelse” 
som upprättades av Rädda Barnen 1992, gjorde gällande att så var fallet. 
Rädda Barnen menade att barnen placerades tillsammans med vuxna i 
anstalt och att detta endast fick ske i mycket speciella undantagsfall. Vidare 
hävdades det i rapporten att den fastslagna principen i artikel 37 c borde 
komma till klarare uttryck i den svenska lagstiftningen på området samt att 
det borde inrättas nya möjligheter för placering av de unga personer under 
18 år, som placerades i fängelse.10

 

2.1.3 Den slutna ungdomsvårdens framväxt 

Samma år som barnkonventionen trädde ikraft, tillsattes en 
Ungdomsbrottskommitté, som hade till uppgift att utvärdera det dåvarande 
regelsystemet. Resultatet blev betänkandet Reaktion mot ungdomsbrott, 
SOU 1993:35, där kommittén föreslog att unga lagöverträdare skall 
behandlas enligt samma regler som vuxna, då det gäller straffmätning och 
påföljdsval. Samtidigt ville dock kommittén inskränka möjligheterna till att 
döma ungdomar mellan 15 och 18 år till fängelse. En ny påföljd föreslogs, 
s.k. särskild tillsyn, vilken skulle verkställas vid särskilda ungdomshem som 
anges i 12§ LVU och endast utdömas om det var nödvändigt med ett 
frihetsberövande.11

 
En ny utredning tillsattes efter några år, vilket resulterade i 
departementspromemorian Påföljder för unga lagöverträdare, Ds 1997:32. I 
denna utredning föreslogs en ny påföljd, s.k. överlämnande till vård vid 
särskilt ungdomshem.12 Det framhölls att frihetsberövande påföljder bör 
undvikas så långt det är möjligt vad gäller unga lagöverträdare, men att det i 
undantagsfall är en påföljd som behövs. Utredningen menade att det i dessa 
fall bör ställas särskilda krav på utformningen av verkställigheten.  
 
Utgångspunkterna till förslaget var att risken för skadeverkningar skulle 
minimeras under verkställigheten och att denna skulle ordnas så att 
orsakerna till den unges kriminalitet skulle kunna angripas under så 
                                                 
9 SOU 1993:76 s 219 
10 Ds 1997:32 s 114 
11 SOU 1993:35 s 410 
12 Ds 1997:32 s 11 
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effektiva former som möjligt. Detta med anledning av att det kunde och 
fortfarande kan antas att de flesta ungdomar som döms till fängelse är i stort 
behov av vård och behandling. Vidare rör det sig oftast om unga människor 
med social missanpassning, missbruksproblem och betydande 
personlighetsstörningar. Förhållandena kan många gånger vara sådana att 
det krävs kvalificerade och kontinuerliga behandlingsinsatser under längre 
tid samtidigt som den dömde står under särskilt noggrann tillsyn och 
bevakning. En slutlig utgångspunkt var att verkställigheten utformas med 
beaktande av att frihetsberövandet är en straffrättslig reaktion på brott, 
vilket innebär att den måste kunna ske under säkra former.13

 
Resultatet av departementspromemorian blev att proposition 1997/98:96 
tillkom, där en översyn av påföljderna för unga gjordes. I detta förarbete till 
dagens lag, föreslogs att sluten ungdomsvård skulle införas som en ny 
påföljd. Denna påföljd skulle dock endast utdömas i de fall där fängelse 
tidigare varit aktuellt och inriktningen skulle vara lagöverträdare mellan 15-
17 år. Utskottet framhöll bl.a. vikten av att ungdomar som begår brott, så 
långt som möjligt skulle hållas utanför kriminalvården, vilket det nya 
förslaget främjade.14

 
I januari 1999 förändrades påföljdssystemet för unga brottslingar 15-17 år, 
då sluten ungdomsvård infördes i svensk rätt. Det övergripande ansvaret har 
fortfarande socialtjänsten i den dömdes kommun och Statens 
institutionsstyrelse svarar för själva ungdomshemmen. 

2.2 Rättspsykiatrin ur ett historiskt och 
framtida perspektiv 

Att personer som är psykiskt störda bör särbehandlas i straffrättsligt 
hänseende är en uppfattning som är mycket gammal. Redan i det antika 
Grekland behandlades psykiskt störda på ett annat sätt än andra 
lagöverträdare. Även i den romerska rätten fanns regler om att psykiskt 
störda som hade begått brott skulle behandlas annorlunda än andra 
brottslingar. Det ansågs att psykiskt sjuka var utan normalt mänskligt 
förnuft och således inte kunde ställas till ansvar för sina handlingar. I den 
romerska rätten skilde man dock mellan olika typer av psykisk sjukdom 
eller vansinne. Det ansågs att den psykiskt sjuke inte var styrd av en fri vilja 
och därför skulle han inte heller straffas.15

 

2.2.1 1864 års strafflag och dess reformer 

Enligt 1864 års strafflag (SL), vilade en uppfattning som dominerade större 
delen av 1800-talet, och som senare i tiden har kallats den klassiska 
straffrättsläran. De principer som uppfattningen byggde på var enkelt 
                                                 
13 Ibidem s 114-115 
14 Prop. 1997/98:96 s 143-144 
15 SOU 2002:3 s 163 
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uttryckt: Eventuell straffnedsättning skall avgöras utifrån brottslingens 
sinnesbeskaffenhet vid brottet. Principen är då att en fullt tillräknelig 
brottsling skall få ett fullt straff, medan en förminskat tillräknelig, alternativt 
helt otillräknelig brottsling skall få ett nedsatt straff eller inget straff alls.16

 
År 1945 genomfördes en förändring av tillräknelighetsbestämmelserna i SL 
som delvis innebar att det infördes ett krav på kausalsamband mellan 
sinnestillståndet och den brottsliga gärningen, för att en person skulle kunna 
straffriförklaras. Reformen innebar vidare att jämställdhetsbegreppet 
infördes i lagstiftningen. Det var ett förslag från Strafflagsberedningen som 
låg till grund för lagstiftningen. I SL stadgades då att en brottsling inte fick 
fällas till ansvar för gärningen om personen i fråga hade begått den under 
inflytande av sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan själslig abnormitet av 
djupgående natur, att den ansågs som jämställd med sinnesjukdom. Vad 
som då sades hänföras till jämställdhetsregeln var: Psykopati i vissa 
undantagsfall, d.v.s. om tillståndet balanserade på gränsen till det 
psykotiska. Vidare ingick vissa psykiska defekttillstånd av djupgående 
natur, vilka orsakats av hjärnskador eller hjärnsjukdomar. Slutligen ingick 
även vissa svårare neurotiska sjukdomstillstånd eller svårare fixerade 
neuroser samt vissa åldersförändringar inom gränsområdet till verklig 
senildemens.17

 

2.2.2 Bakgrund och reformer av Brottsbalken 

Nya straffrättsliga idéer slog igenom i det förslag till skyddslag som 
Strafflagberedningen lade fram 1956 (SOU 1956:55) och som låg till grund 
för brottsbalken. I förslaget föreslog Strafflagberedningen bl.a. att 
straffriförklaringarna skulle avskaffas. Anledningen till detta var att 
beredningen ansåg att tillräknelighetsläran hade spelat ut sin roll. De 
psykiskt störda lagöverträdarna skulle istället dömas till vård på 
sinnesjukhus eller till öppen psykiatrisk vård, om vårdbehov förelåg. För att 
en sådan åtgärd skulle komma till stånd, var det de individualpreventiva 
skälen som var avgörande. Förslaget om att slopa straffriförklaringarna 
godtogs av departementschefen i propositionen till BrB. Därmed 
avskaffades tillräknelighetsläran formellt, men i realiteten överflyttades den, 
genom fängelseförbudet och institutet fri från påföljd, till påföljdsledet. 
Värderingsprincipen som började följas var alltså att påföljden skulle vara 
den för brottslingens rehabilitering mest adekvata åtgärden.18

 
Då brottsbalken trädde i kraft 1965, uttrycktes lagtexten vad gäller psykiskt 
störda brottslingar: 
 
31 kap. 3 § BrB Har någon, som begått brottslig gärning, i utlåtande över 
sinnesundersökning förklarats vara i behov av vård å sinnessjukhus, må 
rätten, om den finner sådant behov föreligga, förordna att han skall 
                                                 
16 Belfrage Henrik, Psykiskt störda brottslingar, Kristianstad 1989, s 20-21 
17 SOU 1977:23 s 121 ff. 
18 Belfrage Henrik, Psykiskt störda brottslingar, Kristianstad 1989, s 33 ff. 

 11



överlämna till vård enligt sinnessjuklagen. 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 § 1 st. BrB För brott som någon begått under inflytande av 
sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan själslig abnormitet av så 
djupgående natur, att den måste anses jämställd med sinnessjukdom, må ej 
tillämpas annan påföljd än överlämnande till särskild vård eller, i fall som 
angivas i andra stycket, böter eller skyddstillsyn.19

 
Påföljderna för de psykiskt störda granskades åter under1970-talet och den 
s.k. Bexeliuskommittén lade fram sitt betänkande 1977 (SOU 1977:23), där 
det föreslogs att bestämmelserna avseende psykiskt störda skulle revideras. I 
betänkandet föreslogs en ökad integrering mellan kriminalvård och 
sjukvård, men att kravet på kausalsamband mellan psykisk abnormitet och 
brott skulle bibehållas.  
 
Bexeliuskommitténs betänkande föranledde inte någon ny lagstiftning, men 
efter att det hade överlämnats till socialberedningen resulterade det i ett nytt 
betänkande från beredningen sju år senare (SOU 1984:64). 
Socialberedningen gick på samma linje, men dock betydligt längre än 
Bexeliuskommittén. Beredningen menade att vanliga påföljdsregler skulle 
tillämpas i så stor utsträckning som möjligt och att endast de ”mest störda” 
lagöverträdarna skulle få vård, d.v.s. de som led av ”allvarlig psykisk 
störning”.20 På grundval av Socialberedningens betänkande och 
remissbehandlingen av detta utarbetades en promemoria inom 
Justitiedepartementet, vilken bl.a. innehöll en skiss till en ny reglering av 
behandlingen av de psykiskt störda lagöverträdarna. År 1986 behandlades 
promemorian vid en hörning och blev även föremål för viss 
remissbehandling. Denna ledde så småningom fram till den proposition 
(1990/91:58) som låg till grund för 1991 års reform.21

 

2.2.3 Brottsbalken idag och i framtiden 

Reformen 1991 resulterade i dagens lagstiftning avseende psykiskt störda 
lagöverträdare. Ett fängelseförbud råder således beträffande en person som 
har begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Vidare 
finns det även regler som gäller för en gärningsman som lider av en allvarlig 
psykisk störning vid domstillfället och är i behov av psykiatrisk tvångsvård, 
då påföljden för brottet inte bedöms kunna stanna vid böter. Nuvarande 
utformning i BrB kommer att behandlas i kapitlet om gällande rätt. 
 

                                                 
19 Ibidem s 37-38 
20 Ibidem s 43 
21 SOU 1996:185 s 518 

 12



Det senaste förslaget lades fram av Psykansvarskommittén (SOU 2002:3). I 
detta betänkande föreslås att tillräknelighet åter blir ett krav för straffrättsligt 
ansvar. Fyra år har dock fortskridit sedan Justitiedepartementet tog emot 
Psykansvarskommitténs förslag år 2002 och om någon förändring kommer 
att ske får framtiden utvisa. 
 

2.3 Behandlingsideologin 
I grunden är behandlingsideologins utgångspunkt en optimistisk syn på 
människan. Om en person begår brott beror det enligt teorin ofta på felaktig 
utveckling i form av t.ex. omständigheter som personen inte råder över, 
såsom besvärlig barndom, felaktig uppfostran och skadlig miljö. Således 
träder det personliga ansvaret delvis tillbaka vid ett sådant synsätt. 
Behandlingsideologin går i stort sett ut på att felaktig utveckling och 
återfallsrisk skall kunna undanröjas genom vård. Denna vård kan vara 
medicinsk, psykiatrisk eller psykologisk. Det finns även en s.k. 
socialterapeutisk variant som inriktar sig på elementär återanpassning till 
samhället, genom pedagogisk vägledning, arbetsträning, utbildning eller 
tillförande av resurser i form av t.ex. arbete och bostad, för ett normalt liv.22

 
Under 1970-talet blev det populärt att tala om behandlingsideologin på ett 
förlöjligande sätt. Det bortsågs samtidigt ifrån att intagna på anstalt väldigt 
sällan erbjöds behandling i egentlig mening. Något som hade stort 
inflytande för senare lagstiftning var en rapport som kom 1977 av 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ 1977:7). I rapporten förordnades i princip 
en tillbakagång av den klassiska straffrätten. Den nyklassiska straffrätten 
innebär att straffet skall utmätas efter brottets straffvärde, utan eller med 
ytterst lite hänsyn till brottslingens person.23

 
Idag talas det därför om behandling framförallt i samband med 
förebyggande åtgärder och under verkställighetstid för att minska 
återfallsrisken. Betydande vikt har t.ex. lagts vid kriminologisk forskning 
som påvisat sambandet mellan social utslagning och benägenheten att begå 
brott. 
 
Att beakta vad gäller behandlingsideologin är dock att när straff bestäms av 
behandlingsskäl så kan det vara fråga om att genomföra tvångsbehandling. 
En stark överrepresentation av socialt svaga eller utslagna personer, som har 
en bakgrund i dåliga sociala förhållanden, missbruk och misslyckanden i 
familje- och arbetsliv, finns bland brottslingar och särskilt fängelsedömda. 
En väldigt stor andel av de fängelsedömda har dessutom någon psykisk 
störning. Frågan är då huruvida det är möjligt att motverka 
brottsbefrämjande faktorer med tvång. En del forskningsresultat tyder på att 
det går att nå positiva resultat med tvång vad gäller vissa avgränsade 
persongrupper, i vissa avgränsade hänseenden. Mer betydelsefullt är dock 

                                                 
22 Jareborg Nils och Zila Josef, Straffrättens påföljdslära, Stockholm 2000, s 88-89 
23 Lidberg Lars, Svensk rättspsykiatri, Lund 2000, s 32 
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att nå goda resultat med behandling, från medicinska åtgärder till elementära 
sociala stödåtgärder, utan inslag av tvång. För att nå sådan framgång krävs 
det oftast att behandlingen inte ses som en del av eller identiskt med straffet. 
Erbjudande om stöd och hjälp bör i största möjliga mån ingå i 
verkställigheten av straff, utan att straffets stränghet bestäms på 
individualpreventiva grunder.24

 

                                                 
24 Jareborg Nils och Zila Josef, Straffrättens påföljdslära, Stockholm 2000, s 88 ff. 
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3 Gällande rätt 

3.1 Frihetsberövanden och lagstiftning 
som berör unga psykiskt störda 
lagöverträdare 

En ung persons psykiska problem utgör många gånger inte i sig en grund för 
vård enligt de lagar som styr hur den unge skall behandlas. I vissa fall är det 
först då personen i fråga som en följd av psykisk störning missbrukar, begår 
brott eller har ett annat socialt nedbrytande beteende som det kan finnas skäl 
att ingripa från en myndighets sida. 
 

3.1.1 Socialtjänsten och socialtjänstlag (2001:453) 

För att barn och ungdomar skall kunna få goda uppväxtförhållanden och allt 
det stöd och all den hjälp som de kan behöva, finns det ett särskilt ansvar 
från samhällets sida. I 5  kap. 1 § SoL framgår det vad detta ansvar omfattar. 
Socialnämnden skall enligt denna paragraf verka för att barn och ungdomar 
växer upp under trygga och goda förhållanden. Nämnden skall dessutom 
med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som 
har visat tecken till en ogynnsam utveckling. Vidare skall ett aktivt arbete 
ske för att förebygga och motverka missbruk av alkoholhaltiga drycker, 
andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt 
dopningsmedel bland barn och ungdomar. Nämnden är även skyldig att i 
nära samarbete med hemmen, sörja för att barn och ungdom som riskerar att 
utvecklas ogynnsamt, får det skydd och stöd som de behöver och i vissa fall 
vård och fostran utanför det egna hemmet, om det med hänsyn till den unges 
bästa motiverar det.25

 
En grundläggande princip inom socialtjänsten är att vård och behandling om 
möjligt skall ske under frivilliga former. Åtgärder med stöd av SoL får 
således inte beslutas mot den enskildes vilja. Socialtjänstens grundläggande 
utgångspunkt är att alla människor kan och vill utvecklas till att bli 
självständigt fungerande individer. Vidare skall socialtjänsten ha kunskaper 
och kompetens att utreda barnets/den unges behov och förhållanden, 
bedöma föräldrarnas omsorgsförmåga samt ansvara för att familjen och 
barnet får den hjälp som krävs, antingen genom egen försorg eller genom att 
hänvisa till annan myndighet. 
 
Familjer som är i behov av stöd kan erbjudas olika åtgärder av 
socialtjänsten. Erbjudandenas innehåll och tillgång kan dock se olika ut 
beroende på vilken kommun det gäller. Det finns åtgärder som i första hand 

                                                 
25 Clevesköld Lars och Thunved Anders, Samhället och de unga lagöverträdarna, 
Stockholm 2001, s 138-139 
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syftar till att ge stöd, men även andra åtgärder som är mer inriktade mot att 
hjälpa familjen att förändra en situation. Vanliga stödåtgärder är 
kontaktperson eller kontaktfamilj/stödfamilj. Förändringsinriktade åtgärder 
är olika typer av familjebehandling, nätverksarbete och placeringar på 
institution eller i familjehem. 
 
I en enkätundersökning om individ- och familjeomsorgens insatser för barn 
och ungdomar med psykiska problem, i slutbetänkandet av 
Barnpsykiatrikommittén SOU 1998:31, listades nio olika alternativ på 
insatser som en utredning kan tänkas leda till. Kommunerna som deltog fick 
rangordna alternativen. Resultatet visade då att en utredning oftast ledde till 
fortsatt stödkontakt och kontaktperson/-familj. Därefter olika former av 
öppenvårdsinsatser t.ex. nätverksarbete, avlastningshem, familjebehandling, 
olika mellanvårdsformer, psykoterapi (eller bistånd till psykoterapi), 
familjeförskola, stödkontakt i hemmet, öppenvård, missbrukarvård, social 
bostad. I mindre utsträckning rapporterade även kommunerna placering i 
familjehem, hemterapeut, placering på institution och 
öppengruppverksamhet som vanliga insatser efter en utredning.26

 

3.1.2 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga 

Då frivillig vård inte kan komma till stånd med stöd av socialtjänstlagen, har 
socialnämnden möjlighet att tvångsvis vårda den unge med stöd av lagen 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Således har 
socialnämnden möjlighet att ansöka hos länsrätten om ett 
tvångsomhändertagande enligt 4 § LVU om den unge ej samtycker till vård. 
Då ett beslut tagits av länsrätten måste vården verkställas inom fyra veckor 
från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 5 § LVU. Beslutet gäller 
tillsvidare men omprövas av socialnämnden minst en gång var sjätte månad. 
 
Tvångsvård kan beslutas i två olika typer av situationer. Den första brukar 
kallas miljöfallet och regleras i 2 § LVU. Den andra regleras i 3 § LVU och 
benämns beteendefallet. Lagen är tillämplig på den som inte har fyllt 18 år 
enligt 1 § LVU. I paragrafens tredje stycke framgår det dock att tvångsvård 
även kan beslutas för den som fyllt 18 år men inte 20 år, om 
förutsättningarna i 3 § (beteendefallen) är uppfyllda och om det anses 
lämpligare med vård inom socialtjänsten än andra vårdformer. Vården skall 
upphöra då den inte längre behövs, vilket är ett beslut som socialnämnden 
fattar enligt 21 § LVU. Vården skall senast upphöra för den unge då han 
eller hon fyllt 18 år, om den beslutats med stöd av 2 § LVU (miljöfallen). 
Vård som beslutats med stöd av 3 § (beteendefallen) skall upphöra senast 
när den unge fyllt 21 år.27

 

                                                 
26 SOU 1998:31 s 198 ff 
27 Ds 1997:32 s 72-73 
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3.1.2.1 Miljöfallen 
Enligt 2 § LVU skall ett beslut om vård för den unge tas om det på grund av 
fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen 
eller något annat förhållande i hemmet medför en påtaglig risk för att den 
unges hälsa eller utveckling skall skadas. Situationerna som avses i denna 
paragraf är då den unge utsätts för en behandling som medför en påtaglig 
risk för personens psykiska, fysiska eller sociala utveckling. 
Missförhållandena skall dessutom bedömas som allvarliga och bör ha en 
viss varaktighet.28 Begreppet påtaglig risk för skada infördes genom nya 
LVU (SFS 1990:52) och enligt förarbetena kan det således inte vara fråga 
om någon ringa risk för skada för att vård skall beredas. Det måste föreligga 
konkreta omständigheter som talar för en risk för skada.29

 

3.1.2.2 Beteendefallen 
Enligt 3 § LVU skall det beredas vård för den unge om han eller hon själv 
utsätter sin egen hälsa eller utveckling för påtaglig risk att skadas genom 
missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något 
annat socialt nedbrytande beteende. En av grunderna för ingripande i denna 
paragraf är rekvisitet ”brottslig verksamhet”. Det krävs dock en viss 
omfattning av kriminaliteten för att ett ingripande skall bli aktuellt, enstaka 
brott och bagatellförseelser som inte är av allvarligare art räknas alltså inte 
till detta rekvisit. Brottsligheten ska ge uttryck för en sådan bristande 
anpassning till samhällslivet att det kan sägas föreligga ett vård- och 
behandlingsbehov för den unges del, för att det ska bli fråga om beredande 
av vård med stöd av LVU. 
 
Vidare anges rekvisitet ”socialt nedbrytande beteende” som en grund för 
ingripande med stöd av LVU. Vad som menas med socialt nedbrytande 
beteende är att den unge beter sig på ett sätt som bryter mot samhällets 
grundläggande normer. I förarbetena anges som exempel att den unge begår 
något eller några enstaka allvarliga brott, men att det inte går att tala om 
brottslig verksamhet i den bemärkelsen. Det kan också vara frågan om att 
den unge vistas mer än tillfälligt i en s.k. knarkarkvart eller annan 
missbruksmiljö eller att personen i fråga prostituerar sig eller uppträder på 
sexklubb.30

 
Den unges psykiska problem utgör i sig inte grund för vård med stöd av 3 § 
LVU. Först då den unge som en följd av psykisk störning missbrukar, begår 
brott eller har ett annat socialt nedbrytande beteende kan det finnas skäl att 
ingripa med ett omhändertagande med stöd av LVU. Det måste emellertid 
avgöras från fall till fall vilken vård som är lämpligast. Den nödvändiga 
vården kan i vissa fall ges inom ramen för socialtjänstens egna 

                                                 
28 Ibidem s 73 
29 SOU 1993:35 s 151-152 
30 Ibidem s 152 
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beredningsresurser, i andra fall kan det vara lämpligare att bereda den unge 
vård inom psykiatrin.31

 
Enligt Barnpsykiatriutredningen erhåller inte alltid ungdomar som vårdas i 
särskilda ungdomshem eller i andra hem för vård eller boende, adekvat 
psykiatrisk hjälp för sina psykiska problem genom hälso- och sjukvårdens 
försorg. Utagerande ungdomar har i många fall en komplex problematik där 
en kombination av missbruk, kriminalitet och psykiska problem ofta 
förekommer. Vidare finns det inte rättspsykiatrisk vård som är anpassad till 
ungdomar som är allvarligt psykiskt störda. Barnpsykiatrikommittén 
menade att det föreligger behov av kompetensutveckling inom 
rättspsykiatrin för att kunna ta emot denna ungdomsgrupp, och för att kunna 
erbjuda unga ett adekvat vårdalternativ samtidigt som höga säkerhetskrav 
upprätthålls.32

 

3.1.2.3 Omedelbart omhändertagande 
Det finns fall där ett omhändertagande anses så angeläget att länsrättens 
beslut om vård enligt LVU inte kan avvaktas. Enligt 6 § LVU kan personer 
under 20 år bli föremål för ett omedelbart omhändertagande. Beslutet kan 
fattas av socialnämnden, men det finns även en ledamot som kan agera 
beslutsfattare om nämndens beslut inte kan inväntas. Det skall vara 
sannolikt att den unge behöver beredas vård enligt LVU och att ett beslut 
om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa eller 
utveckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller 
vidare åtgärder hindras. 
 
Enligt 7 § LVU skall socialnämndens beslut underställas länsrätten inom en 
vecka. Länsrätten prövar beslutets riktighet vilket är av vikt för 
rättssäkerheten eftersom nämndens beslut inte är överklagbart och gäller 
med omedelbar verkan. Om underställningen inte skett inom en vecka 
upphör omhändertagandet. Nämnden skall ansöka om vård enligt 8 § LVU 
inom fyra veckor, om beslutet om omedelbart omhändertagande fastställts 
av länsrätten. Om ytterligare utredning är nödvändig kan fyraveckorsfristen 
förlängas. Då det inte längre finns skäl för ett omedelbart omhändertagande 
skall detta genast upphöra. Beslutet skall även upphöra att gälla om 
nämndens ansökan om fortsatt vård inte inkommer till länsrätten inom den 
angivna tidsfristen enligt 9 § LVU.33

 

3.1.2.4 Vårdformer 
Socialnämnden bestämmer hur vården av den unge skall ordnas och var 
personen i fråga skall vistas under vårdtiden. Placering i särskilt 
ungdomshem sker dock efter platsanvisning av Statens institutionsstyrelse 
efter framställan från socialnämnden. Behandlingsansvaret för den unge har 
behandlingshemmet, vilket innebär det omedelbara ansvaret för insatserna 
                                                 
31 Prop. 1989/90:28 s 67 
32 SOU 1998:31 s 329 
33 SOU 1993:35 s 153 
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vid institutionen. Det omedelbara ansvaret ligger således på 
institutionsledningen och det övergripande behandlingsansvaret ligger på 
huvudmannen för institutionen. Vårdansvaret, som bl.a. innebär att 
socialnämnden skall upprätta en övergripande vårdplan som innefattar den 
unges behov och mål av behandling, inklusive kostnadsansvaret, ansvarar 
socialnämnden för. Behandlingsansvaret, som innebär att institutionen ska 
upprätta en behandlingsplan för den unge under institutionsvistelsen, d.v.s. 
kort- och långsiktiga mål med behandlingen, har däremot institutionen 
ansvar för.34

 
Vården av den unge ska alltid inledas utanför hemmet då beslut om 
omhändertagande fattats med stöd av LVU, enligt 11 § LVU. Alternativen 
är familjehem, hem för vård eller boende, vanligen kallat HVB-hem, eller 
särskilt ungdomshem. 
 
Familjehem. Familjehem innebär vård i ett enskilt hem som på uppdrag av 
socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna 
för vård och omvårdnad och dess verksamhet skall inte vara sådan att det är 
att anse som ett HVB-hem. Benämningen var tidigare fosterhem, men 
ändrades i samband med socialtjänstreformen. Till skillnad från 
institutionsvården kan familjehemmen medföra en nära relation mellan den 
mottagande familjen och den unge. Socialnämnden har ansvaret för att den 
unge får god vård och familjehemmet ska vara ett led i en sammanhållen 
vård och behandling, vars mål är att den unge så småningom skall kunna 
återvända till sitt eget hem.35

 
Hem för vård eller boende. HVB-hemmen tar emot enskilda för vård, 
behandling, omvårdnad eller tillsyn i förening med ett boende. Under 
definitionen faller bl.a. de institutioner vilka tidigare benämndes barnhem, 
ungdomshem, ungdomsvårdsskolor och nykterhetsvårdsanstalter.36 Till 
skillnad från familjehemmen har HVB-hemmen hög personaltäthet och 
personalen har oftast hög kompetens. Ungdomar med svåra och omfattande 
problem tas ofta emot, de allra mest vårdkrävande ungdomarna kan hemmen 
däremot inte ta emot p.g.a. att det saknas tillsyns- och 
bevakningsbefogenheter. Liksom i § 12-hemmen används miljöterapeutiska 
och psykodynamiska modeller för att förhindra eller bryta en negativ 
utveckling.37

 
Särskilda ungdomshem (§ 12-hem). En person som vårdas med stöd av 3 §  
LVU (beteendefallen) kan tvångsvis placeras vid särskilt ungdomshem 
enligt 12 § LVU. Dessa hem kan tillgodose en särskilt noggrann tillsyn, 
vilket inte är möjligt i samma utsträckning vid de ovanstående 
vårdformerna. Den som vårdas vid ett § 12-hem kan underkastas särskilda 
restriktioner, vilka är mer ingripande än vad som annars är möjligt vid 
LVU-vård. Särskilda restriktioner finns reglerade i 15-20 §§ LVU och dessa 
                                                 
34 SOU 1998:31 s 335-336 
35 Ds 1997:32 s 71 
36 Ibidem s 72 
37 SOU 1993:35 s 169-170 
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syftar till att skapa förutsättningar för att vårda även de mest svårhanterliga 
ungdomarna. Den unges rörelsefrihet får begränsas om det är nödvändigt för 
att vården skall kunna genomföras alternativt för att säkerställa säkerheten 
för övriga intagna eller för personalen. 
 
Om det behövs kan den unge placeras vid en låsbar enhet, en sådan 
placering får dock pågå i högst två månader, om det inte föreligger särskilda 
behandlingsskäl. Beter sig den unge våldsamt eller om han eller hon är så 
påverkad av berusningsmedel att personen i fråga inte kan hållas till 
ordningen, kan avskildhetsplacering ske. Isoleringen får dock inte vara 
längre än 24 timmar. 
 
Sedan den 1 juli 1994 är det staten som ansvarar för de särskilda 
ungdomshemmen. Statens institutionsstyrelse är den centrala 
förvaltningsmyndighet som har till uppgift att leda och utöva tillsyn över 
verksamheten.38

 

3.1.3 Tvångsvård av missbrukare 

Missbrukare av alkohol, narkotika eller lösningsmedel som inte vill ha vård 
enligt SoL, kan tvångsvårdas enligt Lagen (1988:870) om vård av 
missbrukare i vissa fall, LVM. Det är meningen att tvångsvården skall syfta 
till att motivera missbrukaren så att han eller hon kan antas vara i stånd att 
medverka frivilligt till fortsatt behandling och ta emot stöd för att komma 
ifrån sitt missbruk, 3 § LVM. Det finns särskilda LVM-hem som är avsedda 
för tvångsvård enligt denna lag och vårdtiden är då längst sex månader, 20 § 
LVM. I fråga om unga missbrukare är LVM subsidiär till SoL eller till 
LVU, vilket innebär att vård enligt LVM sällan aktualiseras för ungdomar 
under 21 år.39

 

3.1.4 Psykiatrisk tvångsvård 

Ändamålet med tvångsvård enligt Lag (1991:1128) om psykiatrisk 
tvångsvård, LPT, är att den ska se till att patienten frivilligt kan medverka 
till fortsatt vård, 2 § LPT. Vid bedömningen om tvångsvård skall vara 
erforderligt, skall patientens vårdbehov vara avgörande. Skyddet för 
omgivningen skall beaktas, men inte ha samma betydelse som tidigare. 
Hänsyn skall dock tas till om patienten till följd av sin störning är farlig för 
annans hälsa eller personliga säkerhet. 
 
Vård med tvång får enligt LPT endast ges om det inte går att uppnå 
samtycke, dessutom måste följande förutsättningar vara uppfyllda enligt 3 § 
LPT: 

- Patienten skall lida av en allvarlig psykisk störning 

                                                 
38 Ds 1997:32 s 75-76 
39 Lidberg Lars, Svensk rättspsykiatri – en handbok, Lund 2000, s 58 
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- Patienten skall ha ett behov av kvalificerad psykiatrisk 
dygnetruntvård på grund av sin psykiska störning och sina 
personliga förhållanden i övrigt 

- Patienten motsätter sig nödvändig vård eller är oförmögen att ge 
yttryck för ett grundat ställningstagande på grund av sitt psykiska 
tillstånd  

 
Begreppet allvarlig störning infördes för att markera att lagstiftningen 
numera bygger på en delvis ändrad syn på psykiatriska sjukdomar. För 
definition av begreppet allvarlig psykisk störning se kapitel 3.2.4.3.40

 
LPT är tillämplig på barn och ungdomar under 18 år, men det är sällsynt att 
psykiatrisk tvångsvård kommer till stånd för denna grupp. Detta framgår 
bl.a. av Socialstyrelsens patientstatistik över avslutade vårdtillfällen från 
och med juli 1992 till och med juni 1993, där sammanlagt 52 ungdomar 
under 18 år vårdades med stöd av LPT under denna tidsperiod.41

 

3.1.5 Gränslandet mellan LPT och LVU 

För de ungdomar som inte uppfyller förutsättningarna för att beredas vård 
inom socialtjänsten på grund av sitt beteende och som samtidigt inte 
uppfyller kravet på allvarlig psykisk störning enligt LPT, råder det stor 
rättsosäkerhet. Ungdomarna som befinner sig i detta gränsland har för det 
mesta ett stort vårdbehov. Då psykiska problem inte utgör någon grund för 
ett ingripande enligt 3 § LVU, blir socialtjänsten ibland tvingad att söka 
brister i den unges hemmiljö för att kunna få till stånd vård för den unge. 
 
Barnpsykiatrikommittén menade i sitt betänkande att gränserna för när vård 
skall beredas den unge med stöd av LVU och LPT borde ses över. Vidare 
lämnades förslag på hur utagerande ungdomar med psykiska problem och 
missbruksproblem skall få den adekvata psykiatriska hjälp de behöver, då de 
vårdas inom socialtjänsten. Det föreslogs bl.a. att det skall finnas ett 
behandlingsråd som skall äga rum mellan psykiatri, socialtjänst och hem för 
vård eller boende för att fastställa den unges vårdbehov och för att kunna 
planera den fortsatta vården av den unge. Behandlingsrådet skulle även 
kunna bistå i socialnämndens utredning av självdestruktiva ungdomars 
vårdbehov om dessa blir aktuella för vård inom socialtjänsten. Detta 
förutsätter dock att LVU utvidgas och även gäller vid psykiska problem.42

 
I barnpsykiatriutredningen framgår vidare att barn- och ungdomspsykiatrin 
är en specialistresurs och att denna enhet därför bör koncentrera sina 
insatser till de mest behövande barnen och familjerna. Detta innebär att 
prioriteringar skall göras och att barn och ungdomar med tidig risk att 
utveckla svår psykisk störning och ungdomar i inledningsfasen till 
utveckling av psykisk sjukdom skall prioriteras särskilt. Prioritering måste 
                                                 
40 Ibidem s120-121 
41 SOU 1998:31 s 213 
42 Ibidem s 216-217 
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ske då BUP har stora svårigheter att leva upp till vårdgarantin och trycket på 
barn- och ungdomspsykiatrin leder till långa väntetider. Det skall även 
finnas ett förebyggande arbete genom att riskgrupper identifieras och tidiga 
tecken på psykisk ohälsa skall uppmärksammas i samverkan med mödra- 
och barnhälsovård, barnomsorg, skolhälsovård, distriktsläkarmottagningar  
och närstående.43

 

3.2 Strafflagstiftning och vissa påföljdsval 
för unga samt psykiskt störda 
lagöverträdare 

Brottsbalkens bestämmelser som gäller för vuxna, kan i princip även 
tillämpas för lagöverträdare i åldrarna 15 till 20 år. Det finns dock särskilda 
bestämmelser vid påföljdsbestämningen både för unga lagöverträdare och 
allvarligt psykiskt störda som domstolen måste beakta. 
 

3.2.1 Åtalsunderlåtelse för unga lagöverträdare 

Åklagaren skall besluta om åtal skall väckas eller ej efter 
förundersökningen, enligt 23 kap. 20 § RB. Det finns en skyldighet för 
åklagaren att åtala för brott som hör under allmänt åtal, om bevisningen 
anses tillräcklig för en fällande dom. I vissa fall får dock åklagaren frångå 
den absoluta åtalsplikten, trots att bevisningen är tillräcklig. Denna s.k. 
åtalsunderlåtelse återfinns i 20 kap. 7 § RB och för unga som inte har fyllt 
18 år finns det regler om åtalsunderlåtelse i Lag (1964:167) med särskilda 
bestämmelser om unga lagöverträdare, LUL. 
 
Genom LUL ges det ganska vidsträckta möjligheter till åtalsunderlåtelse för 
ungdomar som har begått brott innan de fyllt 18 år. Utgångspunkten är att 
det är socialtjänsten och inte kriminalvården som i första hand ska ta ansvar 
för de unga lagöverträdarna. Ungdomar mellan 15 och 18 år som har begått 
brott får åtalsunderlåtelse i stor utsträckning, vilket möjliggör en snabb och 
smidig handläggning. De grundläggande reglerna finns i 16 och 17 §§ LUL. 
Enligt 17 § första stycket LUL får det beslutas om åtalsunderlåtelse om den 
unge blir föremål för 

- vård eller annan åtgärd enligt socialtjänsten 
- vård eller annan åtgärd enligt LVU  
- annan åtgärd som innebär att den unge får hjälp eller stöd. 

 
Vidare får åtalsunderlåtelse beslutas, om det är uppenbart att brottet har 
skett av okynne eller förhastande, 17 § andra stycket LUL. Om något 
väsentligt allmänt eller enskilt intresse åsidosätts får det däremot inte 
beslutas om någon åtalsunderlåtelse, 17 § tredje stycket LUL. Vad gäller 
bedömningen av om ett väsentligt allmänt intresse åsidosätts, skall 
                                                 
43 Ibidem s 217-218 
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åklagaren särskilt beakta om den unge är skyldig till brott som har begåtts 
tidigare. Då det handlar om en fortsatt brottslighet bör åtalsunderlåtelse inte 
beviljas, eftersom det trots allt anses viktigt att ungdomar får ta 
konsekvenserna av sitt handlande då de ställs till ansvar för det brott de har 
begått.44

 

3.2.2 Strafflindring 

Lagöverträdare som är under 21 år kan delas in i två kategorier: under 15 år 
och 15-20 år. Det framgår av 1 § 6 kap BrB att lagöverträdare under 15 år 
inte får dömas till påföljd för brott. Ett brott som har begåtts den dag då 
gärningsmannen fyller 15 år anses ha begåtts efter fyllda 15 år, vilket 
framgår av NJA 1960 s 521. 
 
Avseende lagöverträdare i åldrarna 15-20 år finns flera regler i brottsbalken 
som syftar till att mildra påföljdsbestämningen jämfört med vad som gäller 
för vuxna. Domstolen skall beakta gärningsmannens förmåga att inse 
brottets effekter då straffvärdet bestäms. Enligt 29 kap 1 § andra stycket 
BrB skall den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, samt vad 
gärningsmannen insett eller borde ha insett om detta, särskilt beaktas. Det 
finns då ett större utrymme för förståelse för att en ung person har svårare 
att inse effekterna av ett visst handlande än en vuxen. 
 
Vidare skall förmildrande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet 
av ett brott särskilt beaktas om gärningsmannen till följd av psykisk 
störning, sinnesrörelse eller av annan orsak haft stark nedsatt förmåga att 
kontrollera sitt handlande. Det skall också särskilt beaktas om den tilltalades 
handlande har stått i samband med hans uppenbart bristande utveckling, 
erfarenhet eller omdömesförmåga, 29 kap 3 § första stycket, andra och 
tredje punkten BrB. 
 
Ytterligare en regel om lindrigare straff för ungdomar är 29 kap 7 § BrB. 
Enligt denna regel skall domstolen särskilt beakta en persons ungdom vid 
straffmätningen, om personen i fråga har begått ett brott innan han fyllt 21 
år. Domstolen får således döma till ett lindrigare straff än vad som 
egentligen är föreskrivet för brottet. Detta innebär att straffet skall sättas 
lägre än om gärningsmannen hade varit vuxen, vilket brukar kallas för 
ungdomsrabatt. I samma paragraf finns även föreskrivet att ingen får dömas 
till livstids fängelse för ett brott som är begånget innan gärningsmannen fyllt 
21 år, 29 kap 7 § andra stycket BrB. 
 
Utöver ovan nämnda paragrafer finns en vidsträckt regel som gäller såväl 
för yngre som äldre är 30 kap 4 § första stycket BrB. I denna paragraf 
framgår det att domstolen skall fästa särskilt avseende vid omständigheter 
som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Det finns även en 

                                                 
44 Clevesköld Lars och Thunved Anders, Samhället och de unga lagöverträdarna, 
Stockholm 2001, s 104 ff 
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grundläggande bestämmelse i 30 kap 5 § BrB som säger att rätten endast får 
döma en person under 18 år till fängelse om det finns synnerliga skäl.45

 

3.2.3 Vissa påföljder för unga lagöverträdare som 
inte anses allvarligt psykiskt störda, men 
som kan vara psykiskt störda 

3.2.3.1 Begreppet ”psykisk störning” 
Begreppet psykisk störning är vidsträckt och kan i dagligt tal omfatta alla 
möjliga diagnoser och tillstånd som psykos, borderline eller ångest/neuros. 
Dessa diagnoser och tillstånd inrymmer olika störningar i 
personlighetsutvecklingen. Psykisk störning och psykisk sjukdom kan vara 
enskilda åkommor i sig, men de kan även vara kopplade till missbruk på 
olika sätt. Exempelvis kan en psykisk sjukdom vara primär och orsaken till 
att drogmissbruk utvecklas. Personlighetsstörningar kan även ligga bakom 
tvångsmässig kriminalitet. Ofta är dock brotten traditionella och mindre 
ovanliga, vilket leder till ett straff, men sällan till psykiatrisk 
undersökning.46 I kommande kapitel används begreppet enligt den 
vidsträckta definition som beskrivits ovan. 
  

3.2.3.2 Överlämnande till vård inom socialtjänsten 
som brottspåföld 

Påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten regleras i 31 kap. 1 § 
BrB. Om den som är under 21 år gammal och har begått brott kan bli 
föremål för vård eller annan åtgärd enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller 
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga får rätten 
överlämna till socialnämnden att föranstalta om erforderlig vård inom 
socialtjänsten, enligt en för den tilltalade av socialnämnden uppgjord 
vårdplan. Huruvida ett vårdbehov föreligger prövar domstolen, vilket 
innebär att socialnämndens bedömning inte måste vara avgörande. Om vård 
enligt SoL eller LVU redan erhålls av den unge, kan dock domstolen i de 
flesta fall förutsätta att ett vårdbehov finns. 
 
En förutsättning processuellt sett, är att det måste finnas ett yttrande av 
socialnämnden i målet för att domstolen skall kunna döma till 
överlämnandepåföljden, 28 § LUL. Vad detta yttrande skall innehålla 
framgår av 11 § LUL.47

 
Reformen av påföljdssystemet som genomfördes år 1999, innebar att 
överlämnandepåföljden förtydligades och stramades upp samt utvecklades 
innehållsmässigt. Kraven skärptes vad gäller yttrandet av socialnämnden 
som skall ges in till domstolen innan den dömer i målet. Domstolen skall 
                                                 
45 Ibidem s 129 ff 
46 Ekbom Thomas, Engström Gunnar, Göransson Birgitta, Människan brottet följderna, 
Falun 2002, s 209 
47 SOU 2004:122 s 290 
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även på ett tydligare sätt pröva om de åtgärder som finns i den upprättade 
vårdplanen är tillräckligt ingripande med hänsyn till brottets straffvärde, art 
och den unges tidigare brottslighet. Möjligheten att undanröja påföljden vid 
misskötsamhet utvidgades också. Vidare kan överlämnandepåföljden 
förenas med tilläggsstraff, dagsböter eller ungdomstjänst, för att reaktionen 
från samhället skall vara proportionell i förhållande till brottet. Ett av 
syftena med reformen var att stärka de straffrättsliga principerna om 
proportionalitet, förutsebarhet och konsekvens. Reformen bygger på förslag 
som utarbetats av Justitiedepartementet, Ds 1997:32, och propositionen 
1997/98:96, Vissa reformer av påföljdssystemet.48

 
Enligt en utvärdering i BRÅ-rapport 2002:19 genomförde socialtjänsten i en 
majoritet av fallen den vård som angavs i yttrandenas vårdplan, alternativt 
en kompletterad vårdplan med ytterligare insatser utöver dem i planen. Det 
visade sig dock att den unge fick mindre vård än vad rätten förutsatte i 22 % 
av de studerade fallen. Skälet till detta var oftast att den unge själv avbröt 
vården. Vidare konstaterade BRÅ att det inte är självklart hur stora 
avvikelserna skall vara från vårdplanen för att en återrapportering till 
åklagaren skall ske. Av 199 studerade fall hade vården avbrutits i 31 av 
fallen. Återrapportering från socialtjänsten till åklagaren hade emellertid 
endast skett i hälften av dessa fall. Det fanns dessutom ett tiotal fall där 
insatserna hade blivit färre eller mindre ingripande än planerat och som inte 
rapporterades till åklagaren. Med anledning av detta gav utredningen ett 
förslag om att socialstyrelsen bör ge vägledning till socialtjänsten i 
kommunerna i fråga om hur och när återrapportering skall ske till 
åklagaren.49

 

3.2.3.3 Sluten ungdomsvård 
En lagöverträdare som är under 18 år och som begår ett brott av så allvarlig 
art att domstolen anser att han bör ådömas fängelse, skall enligt 31 kap. 1 a 
§ BrB i stället få påföljden sluten ungdomsvård. Undantaget gäller om det 
med hänsyn till gärningsmannens ålder vid lagföringen eller annan 
omständighet finns särskilda skäl mot att sluten ungdomsvård väljs som 
påföljd. Enligt paragrafens andra stycke skall verkställighetens längd lägst 
vara fjorton dagar och högst fyra år.  
 
Denna relativt nya frihetsberövande påföljd infördes genom 1999 års reform 
av påföljdssystemet för bl.a. unga lagöverträdare. Syftet var som tidigare 
nämnts att skapa en alternativ form av frihetsberövande, vilket gör det 
möjligt att hålla de yngsta lagöverträdarna utanför fängelserna och därmed 
minimera risken för skadeverkningar av frihetsberövandet. Dessutom är det 
meningen att verkställigheten skall ordnas så att orsakerna till den unges 
kriminalitet kan angripas så effektivt som möjligt. Samtidigt skall 
verkställigheten ske under säkra och betryggande former då det skall 
beaktas att frihetsberövandet är en straffrättslig reaktion på ett brott. 
Avsikten var att dels få en tidsbestämd, förutsebar frihetsberövande påföljd 
                                                 
48 Prop. 1997/98:96 s 142 
49 SOU 2004:122 s 313-314 
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enligt straffrättsliga grunder, och dels en verkställighet som medger största 
möjliga utrymme för vård och behandling.50

 
I regel utdöms sluten ungdomsvård för mycket allvarlig brottslighet. Av de 
personer som dömdes år 2000 hade 86 % gjort sig skyldiga till våldsbrott, 
t.ex. misshandel, rån, olaga hot, våld eller hot mot tjänsteman eller mord, 
alternativt försök eller förberedelse till sådan brottslighet. I några fall 
förekom sluten ungdomsvård även då brottsligheten bestod av mened, 
sexualbrott, grov mordbrand eller egendomsbrott; av dem som dömdes till 
sluten ungdomsvård år 2000 var 13 % 15 år vid brottet, 34 % var 16 år och 
53 % var 17 år vid brottet.51 Efter införandet av sluten ungdomsvård fann 
BRÅ att fler ungdomar, d.v.s. ungdomar mellan 15-17 år, dömts till 
frihetsberövande påföljd. Detta innebär alltså att fler dömts till sluten 
ungdomsvård eller fängelse än som tidigare dömts till fängelse. 
Lagstiftarens avsikt var dock inte att påföljden sluten ungdomsvård skulle 
vara lämplig att använda i större utsträckning än fängelse.52

 
Denna så kallade straffskärpning är inte generell, den gäller endast för unga 
lagöverträdare som begått grova våldsbrott med högre straffvärde än 
genomsnittet och som redan är brottsbelastade. För att belysa denna 
förändring fick domare som dömer i ungdomsmål svara på enkätfrågor som 
BRÅ ansvarade för. Av de domare som svarade var det nära hälften som 
svarade att de trodde att den viktigaste orsaken till förändringen var att 
sluten ungdomsvård är lämplig för fler brott och fler grupper av ungdomar 
än fängelse. Att det viktigaste skälet var att de grova ungdomsbrotten ökat 
svarade 40 % av de svarande domarna. 
 
Vidare fann BRÅ att även tiderna för frihetsberövande blivit längre efter 
införandet av sluten ungdomsvård. Innan år 1999 var den genomsnittliga 
verkställda tiden 5,4 månader för de ungdomar som dömdes till fängelse och 
fängelse i förening med skyddstillsyn. År 1999-2000 var den genomsnittliga 
utdömda tiden – och således även verkställda tiden, eftersom det inte 
förekommer någon villkorlig frigivning – för sluten ungdomsvård 9,5 
månader. Enligt BRÅ kan det tolkas som att tiderna för frihetsberövande 
blivit längre på grund av att vårdtänkandet fått ett större spelrum efter 
reformen.53 Regler för verkställigheten av sluten ungdomsvård finns i lagen 
(1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård. 
 

3.2.3.4 Fängelse 
Fängelse är Sveriges strängaste straff och utdöms på bestämd tid eller på 
livstid. Vad gäller tiden får fängelse på bestämd tid inte understiga 14 dagar 
eller i normalfallet överstiga tio år, 26 kap. 1 § BrB. Straffet kan överstiga 
tio år om den tilltalade begått flera brott eller återfallit i grov brottslighet. 

                                                 
50 Ibidem s 443 
51 Clevesköld Lars och Thunved Anders, Samhället och de unga lagöverträdarna, 
Stockholm 2001, s 153 ff 
52 Ibidem s 154 
53 SOU 2004:122 s 446 f. 
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Huvudregeln är att en fängelsepåföljd avtjänas i kriminalvårdsanstalt och att 
den dömde normalt sett friges villkorligt när han avtjänat två tredjedelar av 
strafftiden; en månad måste dock minst ha avtjänats, 26 kap. 6 § BrB. 
 
Beträffande unga lagöverträdare finns det särskilda regler, vilket tidigare 
nämnts. Enligt 30 kap. 5 § 1 st. BrB krävs det synnerliga skäl för att döma 
en person som vid brottstillfället var under 18 år till fängelse. Huvudregeln 
för en person under 18 år är att om brottet är av så allvarlig art att domstolen 
anser att fängelse bör ådömas, skall sluten ungdomsvård bli påföljden 
istället. Fängelse kan dock utdömas om det finns särskilda skäl mot att 
sluten ungdomsvård väljs som påföljd, 31 kap. 1 a § BrB. 
 
Domstolen skall särskilt beakta den unges ålder vid straffmätningen för 
brott som har begåtts av den som är under 21 år. Således får domstolen 
döma till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet, enligt 29 
kap. 7 § BrB. Som tidigare nämnts kan en person aldrig dömas till fängelse 
på livstid för brott som begåtts innan han fyllt 21 år, 29 kap. 7 § 2 st. BrB.54

 
Antalet ungdomar under 18 år i fängelse har varierat från år till år. År 1989 
togs 52 ungdomar under 18 år in i anstalt och år 1997 togs 33 ungdomar in. 
Eftersom sluten ungdomsvård infördes 1999 togs endast fyra ungdomar 
under 18 år in i fängelse år 2001.55

 
Regler för verkställighet av fängelsestraff finns i lagen (1974:203) om 
kriminalvård i anstalt och i förordningen (1974:248) om kriminalvård i 
anstalt. Dessa regler innehåller endast en bestämmelse som avser ungdomar, 
vilken återfinns i 8 § lagen om kriminalvård i anstalt. I denna paragraf 
föreskrivs att en intagen som inte har fyllt 21 år skall då han placeras, om 
inte särskilda skäl föranleder annat, hållas avskild i största möjliga mån från 
andra intagna som kan inverka menligt på hans anpassning i samhället. 
 
Det finns vissa riktlinjer inom kriminalvården vad gäller placeringen av de 
ungdomar som dömts till långa fängelsestraff. Vid kriminalvårdsanstalten 
Norrköping finns det specialavdelningar för unga män som döms till 
fängelse i fyra år eller mer och där brottets grovhet och speciella art är 
knutet till den dömdes psykiska status. Där skall verksamheten utformas så 
att den kan tillgodose det individuella stöd- och behandlingsbehov som 
dessa intagna förutsätts ha.56 Det finns även så kallade stödavdelningar och 
PA-avdelningar (psykavdelningar) på Fosieanstalten i Malmö och anstalten 
i Norrtälje, vilka beskrivs senare i arbetet. 
 

                                                 
54 Ds 1997:32 s 106 f. 
55 Ekbom Thomas, Engström Gunnar, Göransson Birgitta, Människan, brottet, följderna, 
Falun 2002, s 203 
56 Ds 1997:32 s 109 
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3.2.4 Påföljder för allvarligt psykiskt störda 
personer 

3.2.4.1 Fängelseförbudet 
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.” 
 
I denna bestämmelse följer således ett fängelseförbud, om personen i fråga 
har begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Den 
tilltalade skall vidare vara fri från påföljd, om rätten dessutom finner att 
annan påföljd inte heller bör ådömas. 
 
Reformen 1991, vilken tidigare nämndes i inledningen, innebar att 
begreppet ”sinnesjukdom, sinnesslöhet eller annan själslig abnormitet av så 
djupgående natur att den måste anses jämställd med sinnessjukdom” i 30 
kap. 6 § BrB ersattes med samlingsbegreppet ”allvarlig psykisk störning”. 
Detta nya begrepp ersatte även kravet på ”psykisk sjukdom och därmed 
jämställd abnormitet” som förutsättning för sluten psykiatrisk vård, enligt 
den allmänna tvångslagstiftningen. Orsaken till denna ändrade 
begreppsbildning var viljan att undanröja den bristande överensstämmelsen 
mellan den straffrättsliga regleringen och den allmänna vårdlagstiftningen, 
samt anpassa den straffrättsliga särregleringen till aktuell terminologi inom 
psykiatrin.57

      
Det krävs att det föreligger ett orsakssamband mellan störningen och brottet, 
för att fängelseförbudet skall vara tillämpligt. Enligt förarbetena till 1991 års 
reform, torde det ofta vara uppenbart att brottet begåtts under påverkan av 
störningen, om gärningsmannen var allvarligt psykiskt störd från början. Det 
framhålls dock att kravet på orsakssamband inte kan anses uppfyllt, om den 
psykiska störningen inte kan antas ha haft ett avgörande inflytande på 
gärningsmannens handlingssätt.58 I skälen för reformen framhölls dessutom 
att kravet på orsakssamband hade en väsentlig betydelse som ett medel för 
domstolen att förbehålla sig rätten till att själv bedöma det slutliga 
avgörandet.59

 

3.2.4.2 Överlämnande till rättspsykiatrisk vård 
31 kap. 3 § BrB ” Lider den som har begått ett brott, för vilket påföljden 
inte bedöms kunna stanna vid böter, av en allvarlig psykisk störning, får 
rätten överlämna honom till rättspsykiatrisk vård, om det med hänsyn till 
hans psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt är påkallat att 
han är intagen på en sjukvårdsinrättning för psykiatrisk vård, som är 
förenad med frihetsberövande och annat tvång. 
                                                 
57 SOU 2002:3 s 143 
58 Prop. 1990/91:58 s 458 
59 SOU 1996:185 s 502 
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Har brottet begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning, får 
rätten besluta att särskild utskrivningsprövning enligt lagen (1991:1129) 
om rättspsykiatrisk vård skall äga rum vid vården, om det till följd av den 
psykiska störningen finns risk för att han återfaller i brottslighet, som är av 
allvarligt slag. 
Om det med hänsyn till den tilltalades tidigare brottslighet eller av andra 
särskilda skäl är påkallat, får rätten i samband med överlämnande till 
rättspsykiatrisk vård döma till annan påföljd, dock inte fängelse eller 
överlämnande till annan särskild vård.” 
 
Enligt denna paragraf måste, förutom kravet på att förutsättningarna för ett 
brott skall vara uppfyllt, gärningsmannen lida av en allvarlig psykisk 
störning vid domstillfället och vara i behov av psykiatrisk tvångsvård. Till 
skillnad från BrB 30:6, ställs det inget krav på ett orsakssamband mellan 
gärningen och störningen i BrB 31:3, med undantag för paragrafens andra 
stycke. Enligt detta stycke får rätten besluta att särskild 
utskrivningsprövning enligt LRV skall äga rum vid vården, under 
förutsättning att brottet har begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk 
störning. Förutsättningen är att det till följd av den psykiska störningen finns 
risk för att den tilltalade återfaller i brottslighet som är av allvarligt slag. I 
första hand avser denna riskbedömning brott som riktar sig mot eller innebär 
fara för någon annans liv, hälsa eller personliga säkerhet. Misshandel kan 
t.ex. vara ett sådant brott, men även grova egendoms- och narkotikabrott kan 
falla under de återfall i brottslighet, vilka paragrafen avser. Det krävs dock 
inte att återfallet skall ske till samma slags brottslighet, eller ens att 
ursprungsbrottsligheten är av allvarligare slag.60 Ett orsakssamband mellan 
den psykiska störningen och brottet måste dock föreligga i enligt 31 kap. 3 § 
2 st BrB. Vidare innebär särskild utskrivningsprövning bl.a. att länsrätten 
beslutar om utskrivning. Åklagaren har emellertid befogenhet att överklaga 
ett beslut om att vården skall upphöra.61

      
Tredje stycket i 31:3 BrB innebär att domstolen får kombinera 
rättspsykiatrisk vård med andra påföljder, såsom skyddstillsyn, villkorlig 
dom och böter. Det skall dock vara påkallat med tanke på den tilltalades 
tidigare brottslighet eller av andra särskilda skäl.62

      
De gärningsmän, vilka inte omfattas av BrB 30:6 – nämligen dels tilltalade 
som led av en allvarlig psykisk störning även vid gärningstillfället, utan att 
det förelåg orsakssamband mellan störningen och gärningen, dels de 
personer vilkas allvarliga psykiska störning uppkommit eller återkommit 
först efter gärningen – kan omfattas av BrB 31:3. I propositionen 
förutspåddes att det borde vara ett begränsat antal fall, där det är möjligt att 
döma till fängelse samtidigt som förutsättningarna för rättspsykiatrisk vård 
är uppfyllda. Då rätten skall välja mellan fängelse och överlämnande till 
rättspsykiatrisk vård skall bl.a. brottets karaktär och intresset av att vård 
                                                 
60 Prop. 1990/91:58 s 534 
61 Grönwall Lars och Holgersson Leif, Psykiatrin, tvånget och lagen, Stockholm 2001, s 
149 
62 Prop. 1990/91:58 s 535 
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kommer till stånd vägas in. I propositionen står det även att det bör beaktas 
att den dömdes behov av psykiatrisk vård skall kunna tillgodoses även under 
verkställigheten av ett fängelsestraff.63

 

3.2.4.3 Definition av begreppet ”allvarlig psykisk 
störning” 

Genom 1991 års reform ersatte samlingsbegreppet ”allvarlig psykisk 
störning” de tidigare begreppen. Allvarlig psykisk störning är ett juridiskt 
begrepp, vilket omfattar olika kvalificerade former av psykiska störningar 
som bör medföra straffrättslig särreglering och gör 
tvångsvårdslagstiftningen tillämplig. Grundbegreppet ”psykisk störning” i 
1991 års reform, är avsett att vara en samlingsbeteckning för alla slags 
psykiska sjukdomar och andra psykiska avvikelser, inklusive psykisk 
utvecklingsstörning. Den psykiska störningen måste dock betecknas som 
allvarlig för att psykiatrisk tvångsvård och straffrättslig särreglering skall 
kunna tillämpas. 
      
Förutom viljan att få ett enhetligt sjukdomsbegrepp i den straffrättsliga och 
administrativa lagstiftningen vid behandlingen av psykiskt störda personer, 
var det meningen att begreppet rättsligt skulle kvalificera de psykiska 
störningar, vilka bör medföra särbehandling.64 Till allvarlig psykisk störning 
bör tillstånd av psykotisk karaktär räknas i första hand, vilket innebär 
tillstånd med störd realitetsvärdering och med symtom av typen 
vanförställningar, hallucinationer och förvirring. Vidare kan demens 
(psykisk funktionsnedsättning av allvarlig art) med störd realitetsvärdering 
och bristande förmåga till orientering i tillvaron till följd av hjärnskada, 
räknas till begreppet. Ytterligare uppräknade tillstånd är: allvarliga 
depressioner med självmordstankar, svårartade personlighetsstörningar, en 
krisreaktion som medför psykotisk påverkan på den psykiska 
funktionsnivån, alkoholpsykoser, psykoser som kan drabba 
narkotikamissbrukare och vissa svårartade abstinenstillstånd samt 
kvalificerade former av psykisk utvecklingsstörning (enbart hämning i 
förståndsutvecklingen är inte tillräcklig grund för psykiatrisk tvångsvård).65 
En uttömmande uppräkning av alla tillstånd som faller in under begreppet 
allvarlig störning finns dock inte. För att se till om tillståndet är allvarligt 
eller ej, måste en bedömning göras utifrån varje enskilt fall, där både arten 
och graden av den psykiska störningen måste värderas.66

      
I rättsfallet NJA 1998 s 162 berörde HD frågan om vad som skall betecknas 
som allvarlig psykisk störning. I själva rättsfallet bedömdes en svår 
personlighetsstörning med impulsgenombrott av gränspsykotisk karaktär 
vara av sådan grad att den uppfyllde kraven för ovan nämnda begrepp. 

                                                 
63 Ibidem s 533 
64 SOU 1996:185 s 498 
65 Prop. 1990/91:58 s 86 
66 SOU 1996:185 s 499 
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Resonemanget HD förde anslöt dock väldigt nära till förarbetena till 
lagändringen vid 1991 års reform, genom hänvisningar till propositionen.67

 
Enligt professor Sten Levander som är överläkare i psykiatri borde 
begreppet ”otillräknelighet” återinföras. Levander menar att begreppet 
”allvarlig psykisk störning” är ett hemkokat svensk begrepp, utformat helt 
utan kontakter med psykiatri/rättspsykiatri, som styr sorteringen av 
brottslingar till fängelse eller vård. Vidare hade en lag med 
tillräknelighetskrav inneburit större rättssäkerhet och inte problem med fall 
som t.ex. Flink, Mijailovic, Sara Svensson eller Ulf Olsson, då dessa hade 
varit tillräkneliga och dömts till fängelse. Vård hade de kunnat få ändå, 
enligt Levander.68

 
Omdiskuterade och kritiserade fall beträffande lagstiftningen och begreppet 
”allvarlig psykisk störning” har definitivt förekommit och Flinkfallet, NJA 
1995 s 48, är ett av dem. Som lagstiftningen ser ut nu, borde Flink ha gått fri 
från fängelsestraff, då han var allvarligt psykiskt störd vid gärningstillfället, 
men inte så sjuk att han omfattades av BrB 31:3 vid domstillfället. För att 
inte komma i ett läge där Flink skulle släppas fri, valde Högsta domstolen 
istället att frångå lagstiftarens intentioner och menade att Flink inte led av en 
allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället. HDs resonemang kring 
Flinks psykiska tillräknelighet baserades till stor del på lagstiftningen före 
1991 och HD hävdade att benämningen av Flinks tillstånd, ”tillfälligt 
rusutlöst tillstånd av psykotisk karaktär” var i linje med socialstyrelsens 
rättsliga råds resultat. Rådets slutsats var emellertid att Flink led av en 
allvarlig psykisk störning under mordnatten, i enlighet med lagens 
mening.69

 

3.2.4.4 Lag om rättspsykiatrisk vård 
Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV) blir tillämplig då en person 
blir föremål för rättspsykiatrisk vård efter beslut av domstol att överlämna 
honom till rättspsykiatrisk vård med eller utan särskild utskrivningsprövning 
som påföljd för brott. Om så är fallet har personen i fråga genomgått 
psykiatrisk undersökning i form av § 7-undersökning alternativt 
rättspsykiatrisk undersökning och konstaterats lida av en allvarlig psykisk 
störning före domen. 
 
Lagöverträdare vilka är dömda till rättspsykiatrisk vård utan särskild 
utskrivningsprövning, får efter beslut av domstol vårdas under högst fyra 
månader, från den dag då domstolens beslut blev verkställt. Då fyra 
månader har gått kan chefsöverläkaren ansöka hos länsrätten om fortsatt 
vård enligt LRV för högst sex månader åt gången, räknat från senaste 
prövningstillfälle i länsrätten. Den rättspsykiatriska vården ges oberoende av 
eget samtycke, sålunda krävs det inte att den av domstolen överlämnade 

                                                 
67 SOU 2002:3 s 365 
68 http://www.sourze.se/default.asp?itemId=10467876  2005-12-14 
69 http://www.tfror.se/artikeln.htm 2005-12-05 
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patienten motsätter sig vården. Regler som avser innehållet i vården 
återfinns i 16-24 §§ LPT. 
 
Gällande patienter med särskild utskrivningsprövning måste en 
rättspsykiatrisk undersökning ha gjorts innan överlämnandet av domstolen; 
det är inte tillräckligt med en § 7-undersökning. Det bedöms föreligga risk 
för återfall i brottslighet av allvarligt slag då en person blir dömd till 
rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Därav sätts 
samhällsskyddet i förgrunden och både utskrivning, permissioner och 
frigång har gjorts till en fråga för förvaltningsdomstolarna. Utskrivning av 
patienter med särskild utskrivningsprövning regleras i 16 § LPT.70

 
Rättspsykiatrisk vård skall ges på sjukvårdsinrättning, i form av en 
regionvårdsklinik, en rättspsykiatrisk länsklinik eller en allmänpsykiatrisk 
klinik, som bedrivs av en landstingskommun. Av domstol överlämnade 
personer till rättspsykiatrisk vård uppgår antalet till cirka 370 personer varje 
år. Den 30 juni år 2000 var enligt LRV antalet inskrivna patienter 1076, 
enligt sjukvårdsklinikernas inrapporteringar till Socialstyrelsens regionala 
tillsynsenheter. Den genomsnittliga vårddygnskostnaden för en plats 
beräknas uppgå till 3300 kr eller 1,2 miljoner kr/år. Detta innebär en total 
kostnad på ungefär 1,3 miljarder kr per år, om man utgår från antalet 
inrapporterade inskriva patienter år 2000 enligt ovan.71

 

                                                 
70 Lidberg Lars, Svensk rättspsykiatri, Lund 2000, s 133-134 
71 SOU 2002:3 s 161 
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4 Ungdomar med psykiska 
störningar 

4.1 Utagerande ungdomar 
Det förekommer ofta en sammansatt problematik hos utagerande ungdomar 
där bl.a. missbruk, kriminalitet och psykiska problem förekommer i någon 
kombination. Enligt barnpsykiatrikommittén är det sedan långt tillbaka i 
tiden ett känt problem att ungdomar som vårdas utanför det egna hemmet, i 
särskilda ungdomshem (§ 12-hem) eller i andra hem för vård eller boende 
(HVB-hem), med stöd av socialtjänsten eller LVU, inte alltid får det stöd 
och den hjälp de behöver för sina psykiska problem. Ungdomarna faller 
således mellan socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvarsområden. 
Anledningen till att ungdomarna många gånger inte får den hjälp de behöver 
vid vistelse på institution beror sannolikt på svårigheter att hantera deras 
agerande samt att socialtjänsten och behandlingshemmen inte äger den 
kompetens som erfordras vid vården av ungdomar som både är starkt 
utagerande och har någon form av psykisk störning. Även barn- och 
ungdomspsykiatrin saknar effektiva behandlingsformer som kan hjälpa 
socialt missanpassade ungdomar. 
 
Beträffande allvarligt psykiskt störda ungdomar menar 
barnpsykiatriutredningen vidare att det för närvarande saknas en 
rättspsykiatrisk vård som är anpassad till dessa ungdomars behov. Ett behov 
av kompetensutveckling inom rättspsykiatrin krävs för att kunna ta emot 
denna ungdomsgrupp för att med höga säkerhetskrav kunna erbjuda unga ett 
adekvat vårdalternativ.72

 
Under den senaste 30-årsperioden har forskning visat att 7 till 25 procent av 
alla barn och ungdomar i befolkningen har psykiska problem som är 
betydande. Orsakerna är komplexa och har både med biologiska, sociala och 
psykologiska faktorer att göra. Storstadsmiljöer medför kraftigt ökad risk 
för psykisk störning i barndomen, huvudsakligen på grund av kulturella och 
psykosociala skäl. Vidare utgör tillstånd med en betydande biologisk 
orsakskomponent en tredjedel till hälften av alla barn- och 
ungdomspsykiatriska problem.73 Både bland normala och störda barn syns 
tidigt skillnader mellan könen vad gäller aggression. Barnpsykiatriska 
störningar som är kopplade med ökad aggressivitet är starkt 
överrepresenterade bland pojkar. Dessa störningar är ADHD (attention 
deficit/hyperactivity disorder ), DAMP (används i Norden i klinisk praktik, 
motsvarar ungefär ADHD och DCD, developmental coordination disorder), 

                                                 
72 SOU 1998:31 s 329 ff. 
73 Gillberg Christopher och Hellgren Lars, Barn- och ungdomspsykiatri, Falköping 2004, s 
23 
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uppförandestörning, autismspektrumstörningar, t.ex. Aspergers syndrom 
och Tourettes syndrom.74

 

4.1.1 ADHD/DAMP 

Frekvensen av ADHD/DAMP i barn- och ungdomsåren var 4-7 % av 
skolbarnen 1998.75 Uppmärksamhetsstörningen det handlar om blir ofta 
tydlig redan i förskoleåldern, och växer till ett stort problem i samband med 
skolstarten. Hyperaktivitet innebär en oförmåga att vara stilla samt att 
barnen inte kan styra sin uppmärksamhet och t.ex. koncentrera sig på det 
som sägs i ett klassrum. En del barn som har ADHD har även problem i 
form av svårigheter att ta in och strukturera information, inte sällan i 
kombination med motoriskt fumlighet och klumpighet (DAMP). De 
motoriska problemen försvinner ofta under uppväxten, medan hyperaktivitet 
och koncentrationsstörningar kan kvarstå till vuxen ålder. 
 

4.1.2 Uppförandestörning 

Uppförandestörning innebär att barnet har stora svårigheter att tillägna sig 
åldersadekvata sociala spelregler och systematiskt kränker andras integritet 
och rättigheter. Detta beror delvis på biologiska underlag i form av 
störningar i vakenhetsreglering, biologiska rytmer och avvikande 
stressreaktioner, vilket bl.a. innebär onormalt låga/höga nivåer av olika 
hormoner. Om problemen är uttalade och tillståndet förekommer tidigt, 
redan under lågstadiet, är sannolikheten stor att många av dem blir 
psykopater som vuxna. 
 
Barn med kombinationen ADHD/uppförandestörning löper en stor risk att 
utveckla asocialt och aggressivt beteende, nästan alltid i kombination med 
missbruk av alkohol och narkotika, enligt uppföljningsstudier som utförts. 
En stor del av dessa barn riskerar att som ovan nämnts, utveckla psykopati, 
men även antisocial personlighetsstörning, vilket utmärks av ansvarslöst och 
antisocialt beteende med oförmåga att känna skuld och som funnits sedan 
åtminstone tidiga tonår.76

 

4.1.3 Asbergers syndrom 

Asbergers syndrom är en autismspektrumstörning, d.v.s. en mildare form av 
autism med bevarat intellekt. Tillståndet finns tydligt definierat med detta 
namn i den internationella klassifikationen av sjukdomar sedan 1993. Det 
sker dock en underdiagnostisering inom barn- och vuxenpsykiatrin, 
beträffande personer som befinner sig i detta tillstånd, även då det är tydligt. 
                                                 
74 Psykiatriuppföljningen 1997:11 s 8 
75 Gillberg Christopher och Hellgren Lars, Barn- och ungdomspsykiatri, Falköping 2004, s 
22 
76 Psykiatriuppföljningen 1997:11 s 23 ff. 

 34



Asbergers syndrom karakteriseras av utpräglade svårigheter eller oförmåga 
till socialt samspel. En symtom kan vara tvångsmässighet och ritualisering, 
vilket kan leda till att barnen blir aggressiva och plågade om de tvingas 
överge en rutin.77 År 1994 beräknades 0,4 % av Sveriges skolbarn ha 
diagnosen Asbergers syndrom.78

 
Under senare år har relativt många psykiskt störda våldsbrottslingar 
omdiagnostiserats från personlighetsstörnings- och psykosdiagnoser till 
Asbergers syndrom inom rättspsykiatrin. Det är uppenbart att 
empatistörningen hos en person med Asbergers syndrom är den viktigaste 
enskilda delförklaringen till vissa typer av våldsbrott, t.ex. föräldramord. 
Orsaken till störningen är biologisk med ett starkt genetiskt inslag. Det 
skulle antagligen underlätta på många sätt om en diagnos kunde ställas i ett 
tidigt skede och om intervention skedde fortast möjligt. Strukturerade 
psykoterapeutiska kognitivt/beteendeterapeutiska metoder har visat sig ha 
god effekt och har införts på ett antal platser i Sverige.79

 

4.1.4 Tics och Tourettes syndrom 

År 2000 beräknades 0,05-0,6 % av barn och ungdomar ha diagnosen 
Tourettes syndrom.80 Med tics avses snabba, upprepade, ofrivilliga, 
ändamålslösa rörelser i samma muskler eller muskelgrupper. Det finns även 
vokala tics, vilket innebär ljud eller ord som snabbt och ofrivilligt upprepas. 
Tics kan vara en bestående funktionshindrande störning som är mycket svår 
att behandla, men även ett övergående fenomen hos ett för övrigt friskt barn. 
 
Gällande Tourettes syndrom består symtomen av en kombination av 
muskulära och vokala tics. Tillståndet debuterar mellan 2-15 år, vanligast 
mellan 5-8 års ålder. Hos över hälften av fallen finns patologisk 
impulsivitet, störd koncentrationsförmåga och motoriska störningar (DAMP 
eller ADHD). Även debuten av tics föregås ofta av en längre eller kortare 
period av symtom på ADHD/DAMP. Det har också framkommit att 
koncentrationsförmågan vid Tourettes syndrom ofta är kopplad till 
tvångstankar, vilka drar uppmärksamheten från den uppgift som behöver 
fullföljas. Det finns flera forskare som har betonat att vissa former av 
ADHD kan vara kopplat till Tourettes syndrom, på vilket sätt det finns ett 
samband är dock dåligt undersökt. 
 
Orsaken till tillståndet är okänd, men allt talar för att genetiska faktorer 
spelar en stor roll. I de fall där Tourettes syndrom medför svårt handikapp 
består vanligtvis behandlingen av att pröva mediciner. Problemet har dock 
varit att många avbryter behandlingen p.g.a. biverkningar. Ibland är även 

                                                 
77 Ibidem s 25 
78 Gillberg Christopher och Hellgren Lars, Barn- och ungdomspsykiatri, Falköping 2004, s 
22 
79 Psykiatriuppföljningen 1997:11 s 25 
80 Gillberg Christopher och Hellgren Lars, Barn- och ungdomspsykiatri, Falköping 2004, s 
22 
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stödjande psykoterapi och familjesamtal aktuellt, men inte för att bota 
tillståndet utan för att öka förmågan att orka leva med sjukdomen och undgå 
komplikationer till följd av den.81

 

4.2 Ytterligare förekommande psykiska 
störningar bland lagöverträdare 

Under 1980-talet har antalet intagna med psykisk störning på 
kriminalvårdsanstalt ökat kraftigt. Vidare har samarbetet mellan psykiatrin 
och kriminalvården fungerat mycket dåligt. Bland manliga korttidsdömda 
vid fem slutna anstalter i stockholmsområdet, fann Lis Somander från 
Kriminalvårdsstyrelsen, att 12 procent var psykiskt störda och tre procent 
psykotiska.82

 

Att frekvensen av psykiska störningar är hög bland intagna har även 
framgått av en undersökning som gjordes 1996 av bl.a. Sten Levander. 
Denna undersökning gjordes bland intagna på Malmöfängelset och den 
öppna anstalten Tygelsjö. Enligt resultaten uppfyllde 75 procent av de 103 
personer som ingick i studien, kriterierna för någon personlighetsstörning, 
och 58 procent för någon utagerande personlighetsstörning. Vidare visade 
det sig att 30 procent av de intagna hade pågående ångest- och 
depressionsproblematik av sådan art och grad att det borde föranleda 
psykiaterkontakt och medicinering och 60 procent uppvisade 
missbruksproblematik (av dessa var 70 procent intagna på Malmöfängelset). 
Av de intagna påträffades sex psykossjuka i studien, av vilka fyra hade 
psykossymtom. Denna frekvens kan visserligen bedömas som låg, men å 
andra sidan hör inte psykossjuka hemma i ett fängelse över huvud taget, 
enligt bl.a. Sten Levander. Kriterierna för psykopatidiagnos uppfylldes av 
37 procent, varav den största andelen av dessa intagna befann sig på 
Malmöanstalten. I studien framhålls vidare att det finns åtskilliga studier, 
vilka talar för att intagna på kriminalvårdsanstalt som har psykiska 
störningar, oftare återfaller i kriminalitet och särskilt i våldsbrott. Personer 
med psykopati begår också ett stort antal våldsbrott både i frihet och under 
fängelsevistelse.83 Förutom psykopati förekommande diagnoser som 
borderline och schizofreni. 

 

4.2.1 Schizofreni 

Det föreligger en ökad risk att dömas för våldsbrott för individer med 
schizofreni. Det finns internationella studier samt en svensk studie som visar 
att risken är 5-6 ggr förhöjd. Merparten av våldsbrott begås trots allt av 
                                                 
81 Ibidem s 216 ff. 
82 Lidberg Lars, Svensk rättspsykiatri, Lund 2000, s 90 
83 Levander Sten m.fl., Alarmerande siffror om intagna på svenska fängelser. Psykiska 
skador vanliga bland interner. Läkartidningen 1997 nr 1, s 46 ff. 
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personer som inte tillhör gruppen schizofrena, men det ligger ett stort ansvar 
för psykiatrin att söka förhindra att dess patienter kriminaliseras som en 
följd av sin sjukdom.84

 
De viktigaste symtomen vid schizofreni är bl.a.: 

- Associationsstörningar i form av (inkoherens) idéflykt samt 
tolkningar och förståelse för betydelser, sammanställning av ord 
m.m. som görs på ett sätt som inte är korrekt av individen.  

- Affektiva störningar, vilket kan innebära förlust av känslomässig 
nyanseringsförmåga som resulterar i stelhet och slutenhet. 

- Autism, sjuklig självförsjunkenhet där tänkandet är koncentrerat till 
det egna jaget. 

- Ambivalens (intapsykiskt motstridiga impulser). 
- Det finns även sekundära symtom som utgörs av hallucinationer och 

illusioner, sinnesvillkor samt vanföreställningar. 
 
Schizofreni är svårt att definiera och det har funnits många olika 
uppfattningar om bl.a. hur sjukdomen har brutit ut i olika fall.85 Vidare finns 
det olika typer av schizofreni och schizofrena störningar, dessa kommer 
dock inte att redovisas närmare i detta arbete. 
 

4.2.2 Borderline 

I svenskt barn- och ungdomspsykiatriskt arbete rekommenderas det 
amerikanska diagnossystemet DSM och det europeiska diagnossystemet 
ICD som diagnosmanualer. I DSM ingår borderline personlighetsstörning i 
en grupp där även histrionisk, narcissistisk och antisocial 
personlighetsstörning igår. (Medan schizotyp personlighetsstörning ingår i 
en grupp tillsammans med schizoid personlighetsstörning och paranoid.) 
DSM använder inte beteckningen personlighetsstörning för personer under 
18 år. De flesta forskare anser att begreppet inte är möjligt att använda när 
det gäller barn. Barndomstiden skall istället ses som den period i livet då 
grunden för den framtida personlighetsstrukturen läggs, och 
personlighetsutvecklingen fortsätter genom hela tonårsperioden. 
 
Enligt DSM:s diagnoskriterier skall minst fem av följande punkter vara 
uppfyllda för diagnosen borderline personlighetsstörning:  

- Stora ansträngningar görs för att undvika verkliga eller fantiserade 
separationer. 

- Ett mönster av instabila och intensiva mellanmänskliga relationer 
som kännetecknas av extrem idealisering omväxlande med extrem 
nedvärdering uppvisas. 

- Identitetsstörning, i form av varaktig och påtaglig instabilitet i 
självbild och identitetskänsla. 

                                                 
84 Socialstyrelsen, Psykiskt störda lagöverträdare, 2002:2, s 52-53 
85 Lidberg Lars, Svensk rättspsykiatri, Lund 2000, s 186 ff. 
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- Impulsivitet visas i minst två olika avseenden, vilket kan leda till 
allvarliga konsekvenser för personen själv t.ex. drogmissbruk och 
slösaktighet. 

- Ett upprepat suicidalt beteende, suicidala gester eller suicidhot eller 
självstympande handlingar uppvisas. 

- Är affektivt instabil, vilket beror på en påtaglig benägenhet att 
reagera med förändring av sinnesstämningen. 

- Känner en kronisk tomhetskänsla. 
- Har svårt att kontrollera aggressiva impulser samt uppvisar 

inadekvat och intensiv vrede. 
- Har övergående, stressrelaterade paranoida tankegångar. 

 
Paulina Kernberg har tidigare rapporterat att upp till 65 procent av barn med 
DAMP/ADHD i vuxen ålder uppvisat olika grader av borderlinestörning. 
Beträffande behandling av borderlinestörning föreslås framförallt terapier av 
olika slag t.ex. psykoterapi, men även medicinering kan vara aktuellt.86

 

4.2.3 Psykopati 

Det är sedan länge känt att kriminalitet har samband med 
personlighetsstörningen psykopati. Detta begrepp har under åren haft många 
namn, bland andra tidig karaktärsstörning, sociopati, dyssocial och 
antisocial personlighetsstörning. 
 
Störningen visar sig redan i tidiga år genom att barnen skolkar, snattar, 
ljuger, slåss och kommer i på kant med omgivningen. En del uppfattas som 
hyperaktiva (ADHD).87 I syndromet för psykopati ingår personlighetsdrag 
(impulsivitet, grandiositet, empatistörning, flacka och lättrörliga affekter) 
och social dysfunktion (oansvarighet, manipulation av andra, avsaknad av 
skam- och skuldkänslor). God social bakgrund och hög begåvning skyddar 
mot uttalad social dysfunktion/kriminalitet. Psykopater som är välbegåvade 
kan bli relativt framgångsrika socialt, svagbegåvade psykopater är däremot 
särskilt våldsbenägna. 
 
I västländerna ligger frekvensen av psykopati klart under en procent. I 
fängelserna utgör de mellan 20 och 30 procent, strikt definierade. 
Beträffande gruppen som begår grova våldbrott ligger frekvensen av 
psykopati klart över 50 procent. Således står psykopater för en helt 
oproportionerligt stor andel av de grova våldbrotten, i första hand de som är 
oprovocerade och riktar sig mot främlingar.88

 
Behandlingen av psykopati – eller antisocial personlighetsstörning, vilket 
psykopati ofta beskrivs under – är svår och kostsam. En behandling som 
skall ha utsikter att lyckas måste ske i form av institutionsvård på obestämd 
                                                 
86 Gillberg Christopher och Hellgren Lars, Barn- och ungdomspsykiatri, Falköping 2004, s 
243 ff. 
87 Ottosson Jan-Otto, Psykiatrin i Sverige, Stockholm 2003, s 142 
88 Psykiatriuppföljningen 1997:11 s 38-39 
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tid över flera år. Huvudvikten vid behandling bör ligga på uppfostran enligt 
Lars Lidberg. Något som är viktigt är vägledning, övertalning, belöning och 
hjälp till självkännedom. Psykopaten mår bra av fasta och väl etablerade 
gränser och rutiner.89

 
Enligt Sten Levander går det inte att bota en psykopat. Terapeutiska 
behandlingar har t.o.m. fått en omvänd effekt i vissa fall, d.v.s. psykopaten 
har genom att genomgå behandlingen fått en ännu större kunskap om hur 
andra människor fungerar, vilket främjat deras sätt att manipulera och lura 
andra personer. 90

 

                                                 
89 Lidberg Lars, Svensk rättspsykiatri, Lund 2000, s 216 
90 Föreläsning av Sten Levander, ”Psykiatrins dag”, Universitetssjukhuset MAS, 2005-11-
21 
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5 Diagnostisering 

5.1 Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) 
Barn- och ungdomspsykiatrin är en separat medicinsk enhet som riktar sig 
till barn och ungdomar med psykiatrisk problematik upp till 18 år. Av 
Sveriges befolkning utgörs ungefär en fjärdedel av barn och ungdomar upp 
till 19 år. Det finns stora förväntningar på BUP, men resurserna är inte stora. 
Av landets totala sjukvårdsbudget upptar BUP cirka en procent och knappt 
10 procent av vuxenpsykiatrins resurser. 
 
Insatserna som sker i öppenvården utgör minst 90 procent. För ungefär 
hälften av de familjer som söker blir det högst fyra besök. Endast ett litet 
antal familjer har kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin under fler år. 
Inom öppenvården är de vanligaste symtomen som barn har 
relationsstörningar, ångeststörningar, störningar av sinnesstämning 
(depression), uppförandestörning, koncentrations- och 
uppmärksamhetsstörning samt svår anpassning efter trauma eller kris. För 
barn inom slutenvården anges problemen i första hand vara 
relationsproblem, depression och beteendestörning samt ätstörning och 
psykos.91

 
Enligt slutenvårdsregistret gjordes ca 4000 inskrivningar till den barn- och 
ungdomspsykiatriska slutenvården under år 1995. Inom BUP:s öppenvård 
uppskattades antalet ärenden ha varit mellan 50 000 och 60 000 år 1996. 
Samma år fanns det ca 160 öppenvårdsmottagningar och ca 35 
slutenvårdskliniker i landet, fördelade på 382 slutenvårdsplatser och ca 33 
vårdplatser för familjebehandling och utredning. Den genomsnittliga 
kostnaden per barn inskrivet på BUP-klinik uppgick till ca 125 000 kr eller 
ca 5000 kr per fastställd vårdplats och dygn. I denna kostnad ingår BUP:s 
totala kostnader för personal, lokal och övrigt. Kostnaderna för 
behandlingshemmen ingår dock inte. År 1996 uppgick kostnaden för barn- 
och ungdomspsykiatrisk vård till ca 1 200 miljoner kr, vilket motsvarade 10 
procent av psykiatrins kostnader.92

 
Det barn- och ungdomspsykiatriska arbetet startar många gånger som en 
krisinsats. I annat fall genomförs en diagnostisk bedömning där barnets 
psykiatriska tillstånd, familjens resurser att hjälpa samt nätverkets möjlighet 
att bistå inkluderas. Över hälften av familjerna erhåller stödjande och 
rådgivande föräldrasamtal och en tredjedel går i familjeterapi. Övriga 
behandlingsformer, vilka utgör en till tio procent är bl.a. 
individualpsykoterapi, gruppbehandling, miljöterapi, nätverksarbete och 
farmakoterapi. Enligt Socialstyrelsens uppföljning 1997 visa det sig att 
föräldrarna ofta var nöjda med den barn- och ungdomspsykiatriska insatsen, 

                                                 
91 SOU 1998:31 s 221-222 
92 Ibidem s 256 ff. 
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ett år efter avslutad kontakt. Ungdomarna var dock mer kritiska mot 
behandlingsmetoderna.93

 
 

5.1.1 Diagnossystem 

I Sverige används ICD (International Classification of Diseases) och DSM 
(Diagnostic and Statistical Manual of mental Disorders) som 
klassifikationssystem. Det finns vissa basala krav på diagnossystem som 
måste uppfyllas, vilka ovan nämnda system gör. Sådana basala krav består 
bl.a. i att ett diagnossystem måste vara tillförlitligt på så sätt att två olika 
kliniska bedömare faktiskt avser samma sak med de termer de använder.  
 
Vidare bör ett diagnossystem för barn- och ungdomspsykiatri vara enhetligt 
för hela uppväxtperioden samtidigt som det måste finnas en insikt om att det 
finns avvikelser och störningar som endast uppträder i vissa åldrar. Barnets 
mognad kan göra att samma sjukdom tar sig helt olika uttryck i olika åldrar. 
Ett exempel på detta är autism, som i tidiga förskoleåldern mest visar sig 
genom barnets svårigheter att ha kontakt med människor, men som i 
skolåldern ofta ger mer bekymmer med språk och inskränkta intressen och 
sysselsättningar. Det är dock viktigt att störningen eller sjukdomen inte 
plötsligt och helt omotiverat byter namn när barnet blir äldre, bara för att 
delar av symtomatologin ändras. Samtidigt är det viktigt att vara medveten 
om att två eller flera syndrom kan uppträda samtidigt hos en och samma 
individ. Ett av dessa kan dominera vid en tidpunkt, ett annat senare i livet. 
Det är t.ex. vanligt att ett barn med Tourettes syndrom i tioårsåldern har en 
förhistoria i vilken ADHD varit den dominerande problematiken fem år 
tidigare. Ytterligare exempel kan vara en femåring som har diagnosen 
DAMP och som tio år senare uppfattas ha Asbergers syndrom. Ibland rör 
det sig helt enkelt om samma grundläggande problematik som tar sig uttryck 
under olika skeden i utvecklingen. 
 
Ett diagnossystem, som skall vara tillämpbart i klinisk praxis, måste även 
vara hanterligt och någorlunda lättförståligt, så att det går att använda och 
kommer till användning i vardagssammanhang inom barn- och 
ungdomspsykiatrin.94

 
I Sverige har minst 12 % av alla barn och ungdomar i Sverige någon gång 
haft kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) under uppväxten. 
Beteende- eller uppförandestörning är en av de vanligaste diagnoserna bland 
pojkar och syndromdiagnosen definieras i det psykiatriska diagnossystemet 
Diagnostic and Statistical Manual of  Mental Disorder, DSM-IV. Dessa barn 
och unga personer ses ofta som olydiga, elaka eller brottsliga, snarare än att 
de skulle lida av något psykiatriskt problem . Det  beror mycket på deras 
avvikelser vad gäller emotionella och beteendemässiga utveckling, vilket 
                                                 
93 Ibidem s 221-222 
94 Gillberg Christopher och Hellgren Lars, Barn- och ungdomspsykiatri, Falköping 2004, s 
99 ff. 
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medför stora svårigheter att följa regler och att bete sig på ett socialt 
accepterat sätt. 
 
Diagnosen har visat sig ha betydelse både när det gäller utveckling av 
associerande problem som t.ex. missbruk och att förutsäga bekymmer på 
lång sikt. Prognosen för individer som får diagnosen uppförandstörning 
enligt DSM-IV innan puberteten, är ofta dålig. Det finns flera stora 
undersökningar vilka visar att de flesta med denna diagnos under barnaåren 
begår brott som vuxna eller uppfyller kriterierna för andra psykiatriska 
störningar som antisocial personlighetsstörning och missbruk. Vid en 
tillbakablick visar också studier av vuxna, som i samband med brottmål 
genomgått rättspsykiatrisk undersökning i Sverige, att många tidigare haft 
kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin. I början på 1990-talet hade ca 
hälften av de unga kriminella som genomgick rättspsykiatrisk undersökning 
tidigare haft kontakt med barnpsykiatrin i likhet med en tredjedel av vuxna 
våldsbrottslingar.95

 

5.1.2 Kritik avseende BUP  

Det finns ett stort tryck på barn- och ungdomspsykiatrin, vilket leder till 
långa väntetider och/eller till en möjligen alltför kort behandling för de 
personer som söker hjälp samt till en påfrestande arbetssituation för 
personalen. Köerna för specialiserad behandling kan vara mycket långa, vad 
gäller t.ex. utredningar som autism och annan neuropsykiatrisk problematik 
kan väntetiderna stiga upp till ett år. 
 
Enligt 2 a § HSL, den så kallade vårdgarantin, skalla varje patient som 
vänder sig till hälso- och sjukvården, snarast ges en medicinsk bedömning 
av sitt hälsotillstånd, såvida det inte är uppenbart obehövligt. Vidare gäller 
att den som har det största behovet av hälso- och sjukvården skall ges 
företräde, 2 § HSL. 
 
Enligt Barnpsykiatrikommittén, SOU 1998:31, är det uppenbart att barn- 
och ungdomspsykiatrin har stora svårigheter att leva upp till vårdgarantin. 
Kommittén betonade även vikten av att medvetna prioriteringar måste göras 
då efterfrågan överstiger resurserna. Koncentrationen måste ligga på de mest 
behövande barnen och familjerna. 
 
Avseende den terapeutiska kompetensen har det även framförts kritik mot 
den otillräckliga bredden inom området. Kunskapsbrister och metodbrister 
utgör reella hinder för en god psykiatrisk vård och utvecklingsarbetet måste 
därför ges prioritet.96 Barnpsykiatrikommittén konstaterade även att 
verksamhetsuppföljningen i kommunernas skolor är alltför dålig samt att det 
finns ett stort behov av bl.a. behandlingsforskning. Det går t.ex. att finna ett 
rikt utbud av rapporter om barn med svåra koncentrationsstörningar, som 
                                                 
95 Långström Niklas, Antisocialt utagerande bland barn och ungdomar, 
föreläsningsmaterial för läkarstuderande, 2000  
96 SOU 1998:31 s 221 ff. 
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t.ex. har en ADHD-diagnos, där det står om problemens förekomst och hur 
de yttrar sig. Däremot finns det en tunn utdelning vad gäller rapporter där 
det tydligt beskrivits hur prövade åtgärdsprogram för barn med 
ADHD/DAMP fungerat.97

 
Barn- och ungdomspsykiatrin menar att de psykoanalytiskt baserade 
behandlingsmetoder som används har krävt att barnen har 
frustrationstolerans och viss skapade uttrycksförmåga. Vidare har 
fokuseringen på den egna verksamheten hindrat en öppen och aktiv 
samverkan med förskola, skola, socialtjänst och ungdomsvård. 
Granskningen av de egna arbetssättens effektivitet på olika typer av problem 
har dessutom nästan varit obefintlig. Dessa förhållanden har samverkat till 
att BUP inte kunnat ge de utagerande barnen den hjälp de behöver, då dessa 
barn inte klarat av eller varit motiverade till de behandlingar som 
genomförts. Nya förhållningssätt och arbetsmetoder samt nysatsning krävs, 
inte minst då det gäller arbetet med barn och ungdomar med antisocialt och 
aggressivt utagerande beteende.98

 
Både barnpsykiatrin och dess samarbete med skola och socialtjänst borde 
rustas upp, enligt Sten Levander. Han anser även att människor med olika 
personlighetsstörningar helst skall tas om hand innan de hunnit bli 
personlighetsstörda.99 Det finns flera personer som framhåller att det går att 
identifiera de individer som kommer att utvecklas till kriminella redan i 
tidig ålder. von Hofer menar att det går att identifiera dessa personer redan 
vid 15 års ålder. Lenke och Wikström anser att detta är möjligt ännu 
tidigare. Enligt Sveri bör dessutom studier börja redan vid fem års ålder, 
eller åtminstone vid 10-14 års ålder om den kriminella utvecklingen skall 
studeras.100

 

5.2 Rättsmedicinalverket 
Rättsmedicinalverket (RMV) inrättades som central förvaltningsmyndighet 
för rättspsykiatri, rättsmedicin, rättskemi och rättsserologi. På uppdrag av 
domstolar, åklagarmyndigheter, polismyndigheter och socialnämnder 
genomför Rättsmedicinalverket undersökningar och utredningar. 
Rättssäkerhetsmässigt strävas det efter en hög kvalitet i verksamheten samt 
en likformig bedömning över landet. Rättsmedicinalverket har omkring 450 
anställda, varav cirka 250 personer inom rättspsykiatrin. Deras budget ligger 
på cirka 210 miljoner kronor och den rättspsykiatriska 
utredningsverksamheten omfattar cirka 550 rättspsykiatriska undersökningar 
och 2000 § 7-undersökningar per år. Av de personer som genomgår 
rättspsykiatrisk undersökning bedöms mer än 90 procent lida av någon form 
                                                 
97 Ibidem s 418 ff. 
98 Svensk BUP-förenings riktlinjer för handläggning av barn med utagerande, Barn och 
ungdomar med antisocialt eller aggressivt utagerande, 2003, s 9 
99 http://hd.se/allmant/2003/11/28/maanga_faar_foer_daalig_vard/  2005-12-16 
100 Adler Hans, Frisk Max och Lidberg Lars, Tidig psykisk störning ligger bakom allvarlig 
ungdomsbrottslighet – ökad forskning krävs, Läkartidningen, volym 89, nr 14, 1992 
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av psykisk störning, 30 procent diagnostiseras lida av någon psykosjukdom, 
30 procent erhåller någon personlighetsstörningsdiagnos och 20 procent får 
någon missbruksdiagnos. Ungefär hälften av de undersökta bedöms lida av 
en allvarlig psykisk störning och domstolen rekommenderas att döma 
vederbörande till rättspsykiatrisk vård i 45 procent av fallen.101

 

5.3 Rättspsykiatrisk undersökning (RPU) 
Enligt 1 § lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning får rätten 
besluta om rättspsykiatrisk undersökning i syfte att kunna bedöma 

1. om det finns medicinska förutsättningar att överlämna den 
misstänkte till rättspsykiatrisk vård, eller 

2. om den misstänkte har begått gärningen under påverkan av en 
allvarlig psykisk störning 

 
Vidare är det en förutsättning enligt 3 § lagen om rättspsykiatrisk 
undersökning att en rättspsykiatrisk undersökning har gjorts i målet, om 
domstolen dömer en person till rättspsykiatrisk vård med särskild 
utskrivningsprövning. 
 
Domstolen får således förordna om RPU, om påföljden inte bedöms kunna 
stanna vid böter, inför ett ställningstagande till fängelseförbud och/eller 
förutsättningarna för rättspsykiatrisk vård.102 De rättspsykiatriska enheterna 
arbetar i team, där läkare, psykolog, kurator och vårdpersonal gemensamt 
resonerar sig fram till ett underlag. Det är dock undersökningsläkaren som 
ensam ansvarar för utlåtandets slutsatser med diagnoser och bedömning. 
Läkarutlåtandet är egentligen en sammanfattning av fyra områden; ett 
område utgör den medicinska/psykiatriska utredningen, psykologutlåtandet 
ett, socialutredningen med kuratorsyttrande och beskrivning av patientens 
levnadshistoria och yttre omständigheter ett annat, och ett slutligt område 
avdelningspersonalens inklusive personalens vid arbetsterapi och liknande 
observationer.  
 
Rättens frågor besvaras på särskilda blad och läkaren som är ansvarig tar 
ställning till om brottet begåtts under påverkan av allvarlig psykisk störning, 
om individen lider av allvarlig psykisk störning vid undersökningstillfället 
samt om det föreligger vårdbehov och risk för återfall i brottslighet av 
allvarligt slag. Utlåtandet skall innehålla fullständiga diagnoser enligt DSM-
IV-systemet, vilket är ett system som nämnts i kapitel 5.1.1. Av de personer 
som genomgår RPU får praktiskt taget alla en psykiatrisk diagnos. Tidiga 
norska undersökningar visar att karaktärsstörning som diagnos (psykopati) 
är mycket vanligt bland rättspsykiatriskt undersökta, såväl i Sverige som i 
Danmark och Norge. Den vanligaste huvuddiagnosen är någon 
personlighetsstörning, vilken utgör ungefär 30 procent. De personer vilka 
har schizofreni som huvuddiagnos utgör ungefär 13 procent och 18 procent 

                                                 
101 Lidberg Lars, Svensk rättspsykiatri, Lund 2000, s 146 
102 SOU 2002:3 s 150 
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har någon missbruksdiagnos som huvuddiagnos. Vidare har 16 procent 
någon annan psykosdiagnos som huvuddiagnos. 
 
Kostnaden för en RPU i Sverige ligger på drygt 160 000 kronor. Under 
1999 genomfördes 651 RPU per år, vilket innebär en liten ökning jämfört 
med åren 1992-1996. För drygt 100 år sedan, i slutet av 1800-talet, utfördes 
jämförelsevis 30-40 RPU per år.103

 

5.4 § 7-intyg 
Enligt 4 § lagen om rättspsykiatrisk undersökning är det en förutsättning att 
det har gjorts en rättspsykiatrisk undersökning eller att det har inhämtats en 
ett s.k. § 7-intyg i målet för att domstolen skall få bestämma att någon skall 
överlämnas till rättspsykiatrisk vård utan särskild utskrivningsprövning. 
 
Domstolen får, då det finns skäl till det, förordna en läkare att avge 
läkarintyg i form av ett § 7-intyg avseende en misstänkt, enligt 7 § lagen 
(1991:2041) om särskild personutredning i brottmål. Skäl till att en § 7-
undersökning bör göras kan komma fram på många sätt, t.ex. genom att 
domstolen inhämtat yttrande från frivårdsmyndigheten. Behovet av en 
läkarundersökning kan även framgå av brottets karaktär eller personalian i 
tidigare mål.104

 
I § 7-intyget skall läkaren som undersöker patienterna i fråga uttala sig om 
förekomst av allvarlig psykisk störning vid brottstillfället, liksom vid 
undersökningstillfället, samt behovet av rättspsykiatrisk undersökning för 
ställningstagande till fängelseförbud respektive vårdbehov. Patienten åsätts 
även en diagnos enligt ett system av gruppdiagnoser, där läkaren noterar till 
vilken grupp av störningar den aktuella sjukdomsbilden kan hänföras, utan 
att i detalj specificera diagnos. Intyget skall dessutom innehålla uppgifter 
om tidigare beteendestörning, psykisk status, kroppsligt tillstånd, missbruk 
och aktuella gärningar.  
 
Syftet med § 7-undersökning är i första hand att bedöma huruvida det finns 
anledning att företa en rättspsykiatrisk undersökning. Ett § 7-intyg kan även 
begäras i nådeärenden. 
 
Antalet intyg per år har rört sig om cirka 2000 stycken. Domstolen följer 
läkarens förslag i mellan 80-90 procent av fallen, vilket varit fallet i ungefär 
40 år.105 Detta visade Rylander på redan 1964 och han menade dessutom att 
samarbetet mellan domstolsjurister och läkare var utmärkt jämfört med 
tidigare.106

                                                 
103 Lidberg Lars, Svensk rättspsykiatri, Lund 2000, s 149 ff. 
104 SOU 2002:3 s 149 
105 Lidberg Lars, Svensk rättspsykiatri, Lund 2000, s 175 ff. 
106 Lidberg Lars, Liten sinnesundersökning”, Helsingborg 1974, s 153 
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6 Preventiva insatser och 
placering av unga psykiskt 
störda lagöverträdare 

6.1 Förebyggande insatser 
Barnpsykiatrikommittén konstaterade i sitt slutbetänkande SOU 1998:31 att 
psykisk hälsa och ohälsa sammanhänger med barnets utveckling i sin helhet. 
Det finns många faktorer, både ärftliga och konstitutionella, som samspelar i 
ett barns utveckling och som kan ha inflytande på det psykiska 
hälsotillståndet. Exempel på dessa faktorer är: hjärnans utveckling, den 
tidiga känslomässiga anknytningen, andra tidiga erfarenheter och 
fortlöpande inlärning, samspelet inom familjen, relationen till kamrater och 
andra i omgivningen, den omgivande psykosociala miljön, kultur och 
samhällsklimat. 
 
Vid prevention är det meningen att faktorer som innebär hälsorisker skall 
försöka undanröjas eller påverkas. Enligt Barnpsykiatrikommittén är en 
riskfaktor en egenskap hos individen eller omgivningen som är statistiskt 
förknippad med ett sämre hälsoutfall. En utgångspunkt vad gäller 
förebyggande arbete är att så tydligt som möjligt identifiera riskfaktorer.107

 
Allmän prevention bland barn och unga handlar till stor del om det allmänna 
arbete som bedrivs inom bl.a. skola, socialtjänstens familj- och barnomsorg 
samt barnhälso- och sjukvård. Syftet är naturligtvis att skapa förutsättningar 
för en god personlig och psykosocial utveckling hos alla barn, vilket är 
viktigt för att förhindra framtida sociala anpassningsproblem. För att 
motverka uppkomsten av t.ex. antisocialt utagerande räcker dock inte 
generella sociala skyddsnät och preventiva insatser. En komplettering 
bestående av riktade insatser för speciella riskgrupper med identifierade 
riskfaktorer eller utagerandeproblematik är många gånger ett måste.108

 

6.1.1 Insatser för barn och familjer på BUP 

Dagens kunskapsläge antyder att det är ganska svårt att ta fram riktigt 
effektiva behandlingsmetoder vid bl.a. uppförandestörning. Orsakerna till 
problemen är ofta komplexa och varje ung person och dess nätverk unika, 
vilket gör att det är svårt att behandla individerna i fråga. Vidare tar 
behandlingen sällan kort tid, då det tar tid att etablera nya attityder och 
förändra beteendemönster. Behandlingen medför emellertid en god chans 

                                                 
107 SOU 1998:31 s 75-76 
108 Svensk BUP-förenings riktlinjer för handläggning av barn med utagerande, Barn och 
ungdomar med antisocialt eller aggressivt utagerande, 2003, s 32 
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för att barnets beteende påtagligt skall förbättras och att risken för 
svårigheter i framtiden skall minska. Distinktionen mellan prevention och 
behandling är inte helt tydlig, kanske är den mer av filosofisk än av praktisk 
natur.109 Tidigt insatta, brett baserade, långvariga insatser på flera områden, 
bl.a. skola, fritid och familj, kan t.ex. medföra en minskning av risken för 
fortsatt antisocialt utagerande. I många fall räcker dock inte detta och då kan 
preventionen handla om att tillföra riktade insatser i form av t.ex. 
behandlingsterapi och/eller medicinering för att minska risken för 
kriminalitet i ett senare skede. Nedan följer exempel på olika 
behandlingsinsatser inom BUP:s regi. 
 

6.1.1.1 Psykofarmakabehandling 
Under barnaåren är det många psykiska störningar som är 
utvecklingsbetingade eller stressutlösta och övergående. Därmed är det 
viktigt att ha tålamod i behandlingen och vara försiktig vid förskrivningen 
av psykofarmaka. En behandling av ett barn eller en tonåring med 
psykofarmaka måste vara baserad på ett uttalat kliniskt behov, där en 
noggrann medicinsk och psykiatrisk bedömning gjorts. 
 
 I vissa fall där farmakabehandling används, bl.a. viss farmaka som ibland 
övervägs att användas på barn med ADHD, skall pedagogiska och sociala 
stöd- och behandlingsåtgärder först ha prövats.110

 

6.1.1.2 Exempel på terapiformer 
Individualpsykoterapi. En individs psykiska problem och symtom kan ses 
som en brist i samspelet mellan biologiska, psykologiska och sociala 
faktorer i nuet och/eller det förflutna. Syftet med psykoterapi är att med 
hjälp av psykologiska metoder skapa möjligheter för en bättre integrerad 
själv- och verklighetsuppfattning, att kunna hantera vardagens 
livssituationer på ett bättre sätt samt skapa ett mer funktionellt samspel med 
andra människor. Det krävs ett ingående underlag för att beslut om 
psykoterapeutisk behandling skall tas, inte minst för att det är en 
resurskrävande åtgärd. Förutom en symtominriktad diagnos behövs även 
teorispecifika diagnoser.111

 
Kognitiv psykoterapi. Kognitiv beteendeterapi, kognitiv terapi och kognitiv 
psykoterapi är tre svenska benämningar för psykologisk behandling där 
både kognitiva och beteendeterapeutiska metoder används. Behandlingen är 
problemfokuserad och målorienterad. Till att börja med definieras de 
problem som motiverar behandling och därefter ventileras realistiska mål 
för att komma till rätta med problemen. En ökad förmåga att handskas med 
oro och ångest vid ångeststörning kan t.ex. vara möjligt att uppnå med hjälp 

                                                 
109 Långström Niklas, Antisocialt utagerande bland barn och ungdomar, 
föreläsningsmaterial för läkarstuderande, 2000  
110 Gillberg Christopher och Hellgren Lars, Barn- och ungdomspsykiatri, Falköping 2004, s 
451 ff. 
111 Ibidem s 412 ff. 
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av behandlingen. Inriktningen ligger huvudsakligen på den aktuella 
situationen, hur problemen vidmaktshålls och att hitta alternativa 
förhållningssätt som möjliggör förändring. En förutsättning för goda resultat 
är dock att patienten aktivt deltar och samarbetar.112

 
Familjeterapi. Familjeterapi har använts i drygt 40 år som 
behandlingsmetod. Det har visats sig att det finns flera familjefaktorer som 
är förknippade med symtom och problem hos barn och ungdomar. Symtom 
och problem hos barn och ungdomar i kliniska material är ofta förknippade 
både med sociala svårigheter hos familjen och psykologiska 
kommunikations- och samspelsproblem. De allmänna indikationerna för 
familjeterapi är att det finns observerbara funktionsstörningar i familjespelet 
och ett antaget samband mellan funktionsstörningen i familjespelet och 
symtomen hos den individ som man sökt behandling för. Samspel, 
kommunikation och sättet att hantera konflikter i familjen är något som det 
läggs stor vikt vid då familjeterapi utförs.113

 

6.1.2 Skola 

Barn tillbringar en stor del av sin vakna tid i skolan, vilket innebär att skolan 
borde vara ett av de viktigaste ställena för samhällets strävan att bevara och 
främja barns psykiska hälsa. En grundläggande förutsättning för att skolan 
skall bidra till psykisk folkhälsa är att barnet trivs i skolan, kan växa i 
självkänsla i skolmiljön och att de inte behöver uppleva sig som 
misslyckade, utstötta eller mobbade. Tunga riskfaktorer för senare psykiska 
och sociala problem är inlärningssvårigheter, skolmisslyckanden och dåliga 
relationer till kamrater och lärare. Barn med nedsatt psykisk hälsa fungerar 
ofta dåligt i skolan, vilket gör att utbildningsinsatserna kan vara bortkastade, 
såvida uppdraget att uppmärksamma och vaka över skolbarnens 
välbefinnande inte utförs.114

 
Enligt 4 kap. 1 § andra stycket har grundskolan ett uttryckligt ansvar för att 
elever som har svårigheter i skolarbetet skall få särskilt stöd. 
Barnpsykiatrikommittén menar i detta sammanhang att det finns ett behov 
av att tydliggöra skolans ansvar för elever som har särskilda behov. Det som 
bör förtydligas är vilka behov hos barn och ungdomar som skolan skall 
tillgodose samt vilken typ av kompetens som fordras för detta ändamål.115

 
Beträffande samarbetet mellan skolan och andra verksamheter är det viktigt 
att undvika ett alltför stelt organisatoriskt perspektiv. Vidare har skolan i en 
enkätundersökning avseende samarbete mellan olika myndigheter och 
insatser, som redovisats av Barnpsykiatrikommittén, uttryckt önskemål om 
utökat samarbete med BUP.116

                                                 
112 Ibidem s 427-428 
113 Ibidem s 439 ff. 
114 SOU 1998:31 s 55 
115 Ibidem s 101 
116 Ibidem s 293-294 
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6.1.3 Socialtjänsten 

Socialtjänsten har ålagts samhällets yttersta ansvar att värna och skydda 
barn samt garantera goda uppväxtvillkor. Beträffande barn som far illa 
innebär det kunskaper och kompetens att utreda barnets eller den unges 
behov och förhållanden, bedöma föräldrarnas omsorgsförmåga samt ansvara 
för att familjen och barnet får den hjälp och det stöd som barnet/den 
unge/familjen behöver. Detta kan ske genom egen försorg alternativt genom 
att hänvisa till annan ansvarig myndighet. Vidare skall socialtjänsten bl.a. ha 
god kännedom om olika områdens sociala struktur i kommunen och 
förekomsten av riskmiljöer. 
 
Den vanligaste yrkesgruppen bland socialsekreterare är socionomer, vilka 
utbildas till generalister och som i grunden inte är experter på barn. Särskild 
barnkompetens kan dock fås inom socialtjänsten genom vidareutbildningar 
och lång erfarenhet. Det går ändå att generellt påstå att socialsekreterarnas 
grundutbildning gör att de är beroende av experter inom andra verksamheter 
för att kunna avgöra vad som är bäst för barnet i fråga. Således förutsätts det 
att socialsekreterarna har kunskaper att värdera expertutlåtanden från t.ex. 
barnpsykiatrer, psykologer och jurister. 117

 
Under en hearing som barnpsykiatrikommittén anordnade 1997 med 
socialtjänsten handlade kritiken som socialtjänsten tog upp framförallt om 
behovet av kompletterande insatser från barnpsykiatrin beträffande vissa 
särskilt utsatta grupper, bl.a. ungdomar som är kraftigt utagerande. Vidare 
framkom att socialtjänsten har ett behov av att avgränsa sitt ansvar och få 
andra myndigheter att mer aktivt ta sitt ansvar. Socialtjänsten står ofta 
ensam med det yttersta ansvaret när det gäller att utforma adekvata 
stödinsatser. Ett utökat samarbete mellan framförallt BUP och socialtjänsten 
har önskats från båda håll.118

 

6.1.4 Intervju med barnpsykiater på BUP                                            

Den 25/7-2006 träffade jag barnpsykiater Peik Gustavsson på BUP i Malmö 
för att genomföra en intervju. Peik är barnpsykiater sedan 12 år tillbaka och 
är idag den enda personen som forskar inom barn- och ungdomspsykiatri i 
Malmö. 
 
Då jag inledningsvis frågar Peik om verksamheten på BUP berättar han att 
de flesta barn och ungdomar kommer till BUP via remisser som skrivits 
genom att i första hand skolan eller föräldrarna till barnet/ungdomen hört av 
sig till sjukvården. I första skedet görs en bedömning av barnet/ungdomen 
på BUP. Ett problem är dock oklarheten som kan uppstå kring huruvida det 
är BUP eller socialtjänsten som bär det yttersta ansvaret i olika fall. Peik 
                                                 
117 Ibidem s 198-199 
118 Ibidem s 203 ff. 
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menar att BUP många gånger står lite i bakgrunden jämfört med 
socialtjänsten. Detta har bl.a. resulterat i att det görs för lite för vissa 
grupper, inte minst de utagerande barnen/ungdomarna, som t.ex. kan ha en 
diagnos som ADHD. Samtidigt ser det förhållandevis bättre ut nu, då 
ADHD till skillnad från tidigare åtminstone är en mer accepterad och 
utbredd diagnos idag. 
 
Behandlingen för utagerande barn/ungdomar, vilka tillhör den grupp som 
löper störst risk att bli kriminella enligt Peik, med t.ex. ADHD som diagnos, 
består av bl.a. gruppträffar enligt en evidensbaserad canadensisk metod. 
Vissa av gruppträffarna är även till för endast föräldrarna till dessa barn. På 
träffarna sker då undervisning i hur föräldrarna bör agera och behandla 
barnen i fråga. Denna metod har givit ganska goda resultat enligt Peik. 
Vidare berättar Peik att medicinsk behandling ibland är aktuellt, som en del 
av en behandling. För medicinsk behandling krävs dock en fullständig 
diagnos, tillägger han. Av de personer som har ADHD i Sverige beräknas en 
femtedel behöva medicineras, vilket är långt ifrån det antal personer som 
medicineras idag. Avseende diagnostisering, har denna ökat under de 
senaste åren. Diagnostisering måste bygga på vissa grunder och viss 
säkerhet, men gränszonen är många gånger besvärlig, vilket ibland kan ge 
resultat som kan tyckas godtyckliga. Peik menar att överdiagnostiseringen 
som ibland sker idag beror mycket på att barnen skall få den hjälp de 
behöver i t.ex. skolan. Det krävs med andra ord oftast en diagnos för att 
skolorna ska anse sig tvungna att tillföra resurser för dessa barn. Peik 
berättar dock om ett projekt som även kan fånga upp barn/ungdomar som 
inte har en fastställd diagnos, men som har tydliga problem åt samma håll. 
Projektet som kallas VITS (Vardagsnära Insatser med Tydlig Samverkan), 
har utförts i Uppsala med en positiv utvärdering. Innehållet består bl.a. av 
utbildning avseende ADHD m.m. för lärare. För att fånga upp elever med 
denna problematik kan lärarna sedan vända sig till ihopsatta grupper på 
VITS, bestående av personal från BUP och socialtjänsten m.m.. I gruppen 
bedöms eleven och ett samarbete sker genom att det klargörs vem som har 
huvudansvaret för barnet/ungdomen och vilka åtgärder som bör vidtas. Peik 
vill införa projektet i Malmö, vilket han också så smått har börjat med. För 
att kunna satsa helhjärtat krävs dock att beslutsfattarna godkänner det, vilket 
i slutändan gör det till en fråga på politisk nivå. 
 
Då jag frågar Peik om vad som skulle kunna förbättras ser han lite 
bekymrad ut. ”En hel del”, svarar han. BUP arbetar bl.a. hårt med 
väntelisteproblemet, fortsätter han. Tidigare var väntetiden upp till tre år för 
oprioriterade ärenden, idag har den förkortats till ett till ett och ett halvt år. 
Det är en förbättring, men med tanke på att målet är att ingen skall behöva 
vänta mer än tre månader, är det en lång väg kvar, enligt Peik. Något annat 
som är viktigt, är en bättre samverkan mellan framförallt BUP, 
socialtjänsten och skolan, fortsätter han. Idag finns det för många praktiska 
svårigheter och kommunikationen fungerar inte det som den borde. Det ges 
olika direktiv från olika chefer och varje myndighet ”håller på sina 
resurser”, vilket gör att det handlar mycket om ansvarsfördelning och 
ekonomi i slutändan. BUP står främst för medicinering och terapi, men 
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eftersom livsmiljö, boende och skola på många sätt hör ihop med detta, är 
det viktigt med samverkan. Peik anser att ett mera långsiktigt tänkande är ett 
måste för att få det att fungera bättre än vad det gör idag. Vidare måste även 
kompetensen och kvalitén höjas inom många områden, t.ex. på institutioner 
och HVB-hem, där dålig feedback på verksamheten, brist på kontroll och 
forskning leder till dåliga resultat. 
 
Men trots att det vidtas för lite åtgärder, speciellt vad gäller utagerande barn 
och ungdomar, är Peik hoppfull inför framtiden. Idag sker en bättre 
utvärdering av behandlingarna än tidigare och fler evidensbaserade metoder 
har införts. Det har över huvudtaget skett en stor förändring under de 
senaste tio åren och det finns en strävan i rätt riktning, menar Peik. 
 

6.1.5 Ett autentiskt exempel – berättelsen om ”A” 

Den 30/7-2006 träffade jag en mamma till ett idag vuxet barn som har 
diagnosen ADHD och Tourettes syndrom, för en intervju. Denna intervju är 
ett exempel ur verkligheten på hur ett ärende kan hanteras och vilken hjälp 
föräldrar, som inte är missbrukare eller psykiskt störda, har kunnat få med 
ett barn som är psykiskt stört. Av personliga skäl har familjen valt att vara 
anonyma, vilket innebär att mamman endast kallas ”modern” och det vuxna 
barnet för ”A”. 
 
Modern födde sitt andra barn (A) för 22 år sedan. Men redan då A var tre år 
gammal kände modern på sig att allting inte stod rätt till. Hon upplevde att 
sonen redan då hade svårt att förstå det känslomässiga spelet mellan 
människor och han svarade inte på frågor som andra barn. Då A var sex år 
gammal kontaktade föräldrarna BUP p.g.a. att A var extremt envis, livlig 
och bråkig hemma. Detta resulterade i att föräldrarna fick lite råd om 
uppfostring. I tio-årsåldern började det även bli problem i skolan, då A inte 
hade några kompisar i sin egen ålder, utan började umgås med lite äldre 
kompisar som han började röka och snatta tillsammans med. Modern 
berättar att han ”styrde hela familjen”, trots att föräldrarna var så 
uppfostrande de kunde. Då A var elva år gammal bad föräldrarna om att få 
någon form av kontaktfamilj eller avlastningsfamilj, då brist på sömn och 
”eget liv” saknades för föräldrarnas del. Dessutom har de ytterligare två 
stycken barn, vilka naturligtvis fick ta del av bråken hemma i samband med 
A:s uppförande. Men någon avlastning fick inte föräldrarna, då ärendet 
ansågs lågprioriterat. 
 
Diagnosen ADHD fick A först då han var tolv år gammal. Föräldrarna 
försökte även få en diagnos vad gällde alla A:s tics, men diagnosen 
Tourettes syndrom ställdes långt senare. Efter diagnostiseringen hände i 
princip ingenting. Modern berättar hur de fick rekommendation om att A 
skulle börja gå på teater och om hur de tillsammans med A med jämna 
mellanrum fick komma till BUP för att sitta och göra lerfigurer och fika. 
Hon berättar även om några familjesamtal på BUP, där samtalen spelades in 
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med videokamera, men där ingen utvärdering eller någonting annat hände i 
efterhand. 
 
Modern menar även att skolan informerade väldigt dåligt om vad som hände 
och hur det gick i skolan för A. Föräldrarna kämpade hårt för att A skulle 
lyckas gå ut med ett fullständigt betyg från högstadiet, vilket han gjorde. 
Under årskurs nio började det dock gå riktigt illa. A började sticka hemifrån 
och dömdes för ringa misshandel vid 15-års ålder. Modern ringde även 
skolan under denna tid och bad dem ta drogtest på A, vilket visade sig vara 
positivt. Tiden efter årskurs nio var omtumlande och varvades med allt från 
avgiftning, HVB-boende, omhändertagande enligt LVU, psykiatrisk 
tvångsvård enligt LPT, drogberoende och självmordsförsök. Modern 
berättar dock att för att A skulle få den hjälp han fick, var föräldrarna 
tvungna att vara extremt aktiva för att någonting skulle hända. De krävde 
bl.a. att A skulle tvångsomhändertas enligt LVU, annars hade det 
förmodligen aldrig skett, enligt modern. Vidare berättar modern att A fick 
prova amfetaminbaserad medicinering för ADHD, men att detta skedde 
alldeles för sent, då A redan var fast i droger. 
 
Idag har A fått en lägenhet av socialtjänsten, han erhåller aktivitetsersättning 
och dömdes till skyddstillsyn för narkotikabrott den 6/12-2005. 
Socialtjänsten menar att de har tillsyn på A och hans lägenhet samt 
”fullständig kontroll på hans missbruk”. På grund av sekretessen, vilken 
modern uttrycker är ”den lates bäste vän”, vägrar socialtjänsten att på något 
sätt samarbeta med föräldrarna. 
 
Modern vet att A fortfarande tar droger och att han sedan domen föll har 
tagits minst två gånger av polisen, då han varit positiv på amfetamin. Men 
på grund av sekretessen mellan myndigheterna har hon fått ringa och tipsa 
Frivården och socialtjänsten om detta, då myndigheterna inte haft en aning 
om händelserna. Modern menar att det är högst anmärkningsvärt att 
Frivården inte fått reda på att A åkt fast för narkotikamissbruk under sin 
skyddstillsyn. Hon anser även att sekretessprövningar inte görs som de ska 
utifrån individen i fråga. ”För oss har det varit ett stort problem att från att 
ha haft all insyn, inte ha någon insyn alls dagen efter att A fyllde 18 år. 
 
Då jag frågar modern om hur hon skulle vilja att fallet med A skulle ha 
hanterats istället, får jag ett omfattande svar. ”För det första har vi fått söka 
all information själva, vilket är fel”, börjar modern med. Vidare anser hon 
att ett barn ska kunna få en diagnos i ett tidigt skede, så att han eller hon tas 
på allvar och kan få hjälp, vilket naturligtvis förutsätter att det finns hjälp att 
få. Behandlingshemmen måste bli professionellare och personalen på 
behandlingshem, skola och socialtjänst måste få en ökad kunskap om barn 
med olika diagnoser. Ett ökat samarbete, både mellan myndigheter och 
mellan föräldrar och myndigheter, även efter att ungdomen fyllt 18 år, tror 
modern är mycket viktigt. ”Jag känner mig ganska hjälplös i dagens läge”, 
medger hon. A borde tvingas till avgiftning, sysselsättning och 
kontrollering. ”I dag händer ingenting, han sitter delvis i sin lägenhet som 
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socialtjänsten betalar och jag väntar bara på när nästa dom skall falla”, säger 
hon. Hur långt ska det behöva gå? 
 

6.2 Sluten ungdomsvård 
Som tidigare nämnts infördes den frihetsberövande påföljden sluten 
ungdomsvård år 1999, vilken gäller för ungdomar som begått brott innan de 
fyllt 18 år. Samtidigt med införandet av den nya sanktionen tillkom även 
lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård, LSU. I denna 
lag anges förutsättningarna för sådan verkställighet, vilken även 
kompletteras med bestämmelser därom i förordningen (1998:641) om 
verkställighet av sluten ungdomsvård. 
 
Enligt 1 § LSU skall verkställighet av sluten ungdomsvård ske vid sådana 
särskilda ungdomshem som avses i 12 § LVU. Dessa s.k. §12-hem har 
således funnits sedan tidigare och används fortfarande vid placering av vissa 
ungdomar som tvångsomhändertagits enligt LVU. Anledningen till att 
ungdomar som är omhändertagna enligt LVU och ungdomar som är dömda 
enligt LSU är placerade inom ramen för samma institution, beror främst på 
att de anses ha behov av samma vård- och behandlingsinsatser. Oavsett om 
ungdomarna vårdas enligt LVU eller är dömda till sluten ungdomsvård 
behöver de sannolikt behandling för missbruk, kriminalitet, relations- och 
skolproblem.119

 
Det finns 78 fastställda platser för ungdomar som avtjänar sluten 
ungdomsvård, fördelade på sex olika ungdomshem i Sverige. 
Ungdomshemmen som tar emot ungdomar som är dömda till sluten 
ungdomsvård finns i Lund, Lindome, Uppsala, Fagersta, Deje och Kalix.120

 

6.2.1 Statens institutionsstyrelse (SiS) 

Statens institutionsstyrelse är en statlig myndighet som har funnits sedan 
1993. SiS uppgift är att vårda ungdomar i åldern 12-21 år av sociala skäl 
samt vuxna missbrukare; vården sker med stöd av LVU, LVM samt SoL. 
SiS ansvarar dessutom för verkställighet av straff för ungdomar i åldern 15-
17 år som dömts för brott enligt LSU. 
 
Det finns 35 institutioner för unga med knappt 700 platser, samt 14 
institutioner med cirka 330 platser för vuxna missbrukare. SiS utövar tillsyn 
över verksamheten vid de institutioner som myndigheten driver samt sköter 
forsknings- och utvecklingsverksamhet.  
 
Verksamheten bedrivs i nära samarbete med socialtjänsten i den kommun 
det gäller. Antalet anställd personal uppgår till cirka 2800 personer och 

                                                 
119 Ds 1997:32 s 125 ff 
120 http://www.stat-inst.se/zino.aspx?articleID=100 2006-08-11 
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budgeten omsluter 1,75 miljarder kronor per år. Finansieringen sker dels 
genom statsanslag och dels genom vårdavgifter.121

 

6.2.2 Verkställigheten 

Enligt 2 § LSU skall verkställigheten utformas så att den dömdes 
anpassning i samhället främjas och att de skadliga följderna av 
frihetsberövandet motverkas. Samtidigt skall verkställigheten genomföras 
med erforderlig säkerhet, som inte minst krävs för tilltron till påföljden. 
Verksamheten vid ungdomshemmen skall uteslutande vara inriktad på vård, 
till skillnad mot den på kriminalvårdsanstalterna, enligt förarbetena. 
Gällande vårdinriktningen som skall prägla verksamheten, har SiS getts en 
stor frihet beträffande uppläggningen. Avsikten är att SiS skall kunna 
erbjuda olika behandlingsinnehåll, beroende på den unges behov och 
förutsättningar. Således ansågs det tillräckligt att ange verksamhetens 
allmänna inriktning i lagen; enligt 12 § LSU skall den dömde ges nödvändig 
vård och behandling och ges tillfälle till utbildning, aktiviteter, förströelse, 
fysisk träning och vistelse utomhus.122

 

6.2.2.1 Vårdplanering 
Då sluten ungdomsvård väljs som påföljd skall domstolen inte tillmäta den 
unges behov av vård någon betydelse. Vårdbehovet har dock stor betydelse 
under verkställigheten, och som regel inleds den med att den dömde 
placeras på en utredningsavdelning. Resultatet av den utredning som görs på 
denna inledande avdelning skall ge underlag för en bedömning av den 
dömdes vårdbehov. En behandlingsplan skall upprättas för den person som 
har blivit dömd till sluten ungdomsvård, enligt 5 § förordningen om 
verkställighet av sluten ungdomsvård, vilket skall möjliggöra att 
verkställigheten kan ordnas så att orsakerna till den unges kriminalitet kan 
angripas så effektivt som möjligt. Behandlingsplanens innehåll skall avse 
vistelsen vid och utslussningen ur det särskilda ungdomshemmet. Planen 
skall inriktas på åtgärder som kan främja den dömdes anpassning i samhället 
samt förbereda personen i fråga för tillvaron utanför det särskilda 
ungdomshemmet. Det är SiS som i samråd med socialnämnden i den 
dömdes hemort som har ansvaret att upprätta behandlingsplanen, och 
behandlingsplanen skall omprövas så snart det finns anledning till det. 
 
Vad gäller ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård och som har 
svåra psykiska problem, är lagen om rättspsykiatrisk vård tillämplig. 
Institutionschefen skall ta kontakt med en läkare för undersökning av den 
unge, om det finns skäl att befara att den dömde lider av allvarlig psykisk 
störning. Den som är dömd enligt LSU skall ha tillgång till läkare på det 
särskilda ungdomshemmet, 3 kap. 6 § socialtjänstförordningen (2001:937). 
Läkaren bör ha specialistkompetens inom barn- och ungdomspsykiatri eller 
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122 SOU 2004:122 s 451-452 
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allmän psykiatri, vilket framgår av bestämmelsen. Av bestämmelsen 
framgår dessutom att hemmen bör ha tillgång till psykologisk kompetens. 
 
Det konstaterades bl.a. i en rapport från 2002 att SiS får ta emot ungdomar 
med psykiatriska vårdbehov i ökad utsträckning. Enligt en studie från 2002 
visade sig att vid en av institutionerna där LSU-dömda genomgått en 
mångsidig utredning, hade ungefär hälften av ungdomarna en problematik 
som kräver specialistpsykiatri. Av de personer som blivit dömda till LSU 
och som har genomgått en inskrivningsintervju, anger en fjärdedel att de vill 
ha hjälp för problem med sin psykiska hälsa. Enligt en granskning av SiS 
rättspsykiatriska konsult, visade sig även att neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar i form av ADHD, DAMP, Asbergers syndrom m.fl. 
diagnoser, är vanligare bland långtidsdömda LSU-intagna än bland 
normalbefolkningen.123

 

6.2.2.2 Riktade behandlingsinsatser 
Som nämnts ovan skall SiS erbjuda de personer som är dömda till sluten 
ungdomsvård olika behandlingsinnehåll, anpassade efter den dömdes behov 
och förutsättningar, inom ramen för verkställigheten. I SiS-rapporten, 
Behandling inom sluten ungdomsvård (1998:3), konstaterades att det inte 
finns någon eller några behandlingsmetoder som alltid kan eller bör 
användas vid verkställigheten p.g.a. de mångfacetterade problemen och 
behoven som finns bland ungdomarna. Varje institution bör ha ett stort 
inflytande över vilka behandlingsmetoder som skall tillämpas och utvecklas 
på institutionen. Samtidigt är det av stor vikt att metodinriktningen väljs 
enligt vetenskap eller beprövad erfarenhet och att institutionerna tydligt 
beskriver de metoder som används. 
 
SiS konstaterade i en utvärdering år 2002 att det återstår mycket att göra 
avseende de riktade behandlingsinsatserna, inte minst med tanke på den 
svåra problematik som de LSU-dömda många gånger har. Det framkom 
även att det vid samtliga avdelningar för LSU-dömda fanns något eller 
några olika behandlingsprogram med inriktning mot aggressivitet, 
kriminalitet eller missbruk. Antalet ungdomar som deltog i programmen och 
i vilken mån det innebar någon förändring i de avseenden som programmen 
syftade till, fanns dock inte dokumenterat.124 Nedan följer två exempel på 
riktade behandlingsinsatser i form av program som den slutna 
ungdomsvården använder sig av. 
 

6.2.2.2.1 Aggression Replacement Training (ART) 
ART är ett program som består av social färdighetsträning, 
ilskekontrollträning och moralutbildning. Programmet hålls under tio 
veckor, där de tre kurserna (social färdighetsträning, ilskekontrollträning 
och moralutbildning) ges parallellt en gång per vecka. I praktiken är det 
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dock bara ilskekontrollträningen som har ett fast antal sessioner, vilken gör 
att programmet i stor utsträckning går att skräddarsy för varje ny elev. 
 
Social färdighetsträning. Den sociala färdighetsträningen innebär att 
personen i fråga lär sig att tänka och handla på ett sätt som stegvis skall ge 
honom eller henne hjälp att hantera olika situationer. Färdigheterna är 
indelade i olika steg och kan t.ex. innebära att personen som går 
programmet lär sig att ge beröm, att ta emot kritik på ett positivt sätt och 
hantera grupptryck. Metoden består av 50 färdigheter och beroende på fall 
kan dessa användas, alternativt plockas bort. Gruppen bör inte vara större än 
sex till åtta personer. 
 
Ilskekontrollträning. Meningen med ilskekontrollträningen är att individen 
lär sig en viss sekvens av beteenden som används för att upptäcka att han 
håller på att bli arg i ett tidigt skede. Vid denna upptäckt skall personen i 
fråga sedan lära sig att kontrollera sin ilska på ett socialt kompetent sätt. 
Beroende på hur många sociala färdigheter programledaren vill koppla till 
ilskekontrollsekvensen, är kursen upplagd på sex till tolv gånger, och den 
kan ges både i grupp och individuellt. 
 
Moralutbildning. Syftet med moralutbildningen är att försöka utveckla 
moraltänkandet mot mera mogna nivåer genom strukturerade diskussioner 
eller debatter. De väl utprovade metoderna som används är Kohlbergs 
Moralutbildning eller Gibbs modell. Kohlbergs Moralutbildning innefattar 
en grupp med högst tio till tolv elever där debatter kring moraliska 
dilemman hålls. Gibbs modell innebär att gruppen med elever är mindre och 
eleverna får först jobba individuellt med dilemman, för att sedan diskutera 
dem i grupp. 125

 

6.2.2.2.2 Vägvalet 
Vägvalet är ett program som är avsett för personer som har en kriminell 
livsstil eller som är i farozonen för att hamna där. Personalen som håller i 
programmet skall ha genomgått en utbildning om 40 timmar. Programmet 
bör hållas minst två gånger per vecka och skall omfatta cirka 30 
gruppträffar. 
 
Det finns tre faser i behandlingsprogrammet och dessa är följande: 

1. Den första fasen är den s.k. upptäcktsfasen, där föredrag, lektioner 
och gruppdiskussioner skall få individen att se vilka krafter som 
driver honom eller henne; dessutom skall insikt ges avseende det 
mönster som finns i kriminaliteten. 

2. Den andra fasen handlar om att tillföra kognitivt inriktade insatser 
för att försöka bryta de kriminella tankemönstren och finna 
alternativa sätt att tänka på. 

                                                 
125 http://www.stat-inst.se/zino.aspx?articleID=228 2006-08-11 
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3. Den tredje fasen innehåller arbete med skuldfrågan och vad som är 
”rätt och fel”. Denna sista fas är influerad av den s.k. 
Minnesotamodellen.126 

 

6.2.3 Utvärderings- och dokumentationssystem 

ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) är ett utvärderings- och 
dokumentationssystem som SiS särskilda ungdomshem använder sig av. 
Systemet har utvecklats i USA av två forskare, Friedman och Utada; i 
samarbete med dem har en enhet på SiS vidareutvecklat och anpassat 
ADAD till svenska förhållanden. Syftet är att ge SiS en gemensam grund för 
bedömning av ungdomars problematik, vilket kan utveckla och förbättra 
ungdomsvården. 
 
Systemet är uppbyggt på intervjuer med ungdomarna vid inskrivning, 
utskrivning och efter behandling. Under intervjun får ungdomarna ge sin 
egen bild av sin situation och berätta vad de vill ha hjälp med, vilket ger 
dem möjlighet att påverka vården. ADAD ger ett stöd vid 
behandlingsplanering och metodutveckling för institutionerna. Systemet 
kommer även att användas för planering och metodutveckling på central 
nivå inom SiS. I framtiden kommer dessutom studier kunna föras avseende 
vilken effekt olika behandlingsmetoder har för ungdomar med olika 
problembilder.127

 

6.2.4 SiS samarbete med socialtjänsten och barn- 
och ungdomspsykiatrin 

Enligt SiS utvärdering 2002 togs 91 ungdomar in för sluten ungdomsvård år 
2001 och under denna tid gjordes 43 utredningar för LSU-dömda inom SiS; 
således i färre än hälften av fallen. Förutom dessa utredningar gjordes 15 
kvalificerade risk- och behovsbedömningar samt sju mindre omfattande 
utredningar av expertis från Rättsmedicinalverket (RMV) på unga som 
begått allvarliga brott. Vidare visade utvärderingen att 
utredningsverksamheten vid mottagningsavdelningarna inte fungerade 
tillräckligt bra på vissa avdelningar i landet, och standarden och innehållet 
var olika. Lagens krav att en behandlingsplan skall upprättas för alla 
ungdomar som tas in enligt LSU uppfylldes inte. Utvärderingen visade även 
att då behandlingsplaner upprättades uppfylldes sällan kravet på att planen 
ska upprättas av SiS i samråd med socialnämnden i den dömdes hemort. 
Enligt utvärderingen fungerade samarbetet med socialtjänsten inte 
tillfredställande på detta område och flera behandlingsplaner gjordes upp 
helt utan socialtjänstens medverkan. SiS menade i detta sammanhang att det 
är viktigt att nuvarande regler följs och att behandlingsplanen tas mer på 
allvar och görs enhetlig, strukturerad och målinriktad, då planeringen skall 
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ligga till grund för insatserna samt att den regelbundet följs upp och 
revideras.128

 
Hösten 2001 gjorde SiS och Landstingsförbundet en kartläggning som 
visade att tillgängligheten till den psykiatriska vården är bristfällig och att 
samverkansformerna mellan ungdomshemmen och landstingets BUP-
kliniker saknas i stora delar av landet. Svårigheterna att få tillgång till 
resurserna på BUP-klinikerna har resulterat i att SiS har fått anlita 
konsulterande psykiatrer. Enligt SiS utredning från 2002 fanns det dock inte 
tillgång till sådan kompetens vid alla institutioner. SiS påpekade även i detta 
sammanhang att trots att Lagen om rättspsykiatrisk vård omfattar även 
ungdomar, finns det inga avdelningar inom rättspsykiatrin som är avsedda 
för ungdomar. I utvärderingen från 2002 framkom det vidare hur pass 
anmärkningsvärt det är att samarbetet med barn- och ungdomspsykiatrin för 
de LSU-dömda är så bristfällig, då denna grupp borde vara högprioriterad 
med tanke på den svåra psykiatriska problematik som många av dessa 
ungdomar har.129

 

6.2.5 Intervju med avdelningsföreståndare på 
Råby ungdomshem 

Den 11/8-2006 intervjuade jag vikarierande avdelningsföreståndare Camilla 
Hagberg som arbetar på Åsbogården, vilken är en avdelning på Råby 
ungdomshem för ungdomar som är långtidsdömda enligt LSU. 
 
Camilla börjar berätta lite om verksamheten och om den platsbrist som råder 
i landet beträffande ungdomar som är dömda enligt LSU. Dagens lösning på 
detta är att de ungdomar som är dömda till mindre än ett års sluten 
ungdomsvård, får sitta på samma ställe som ungdomar vilka är 
omhändertagna enligt LVU. 
Hon berättar att det är mycket vanligt att de tar emot ungdomar som är 
utagerande och eventuellt har diagnoser av olika slag. Just nu sitter det fyra 
ungdomar som är långtidsdömda enligt LSU på Åsbogården och två av 
dessa har diagnosen ADHD. Denna diagnos är vanlig, men det har även 
förekommit andra diagnoser tidigare, som t.ex. Autism, berättar hon vidare. 
Dessa ungdomar ger sig vanligtvis inte på personalen eller andra intagna, 
men de kan ändå ha ett utagerande beteende emellanåt, speciellt då de blir 
stressade. Stressen kan t.ex. uppkomma då ungdomarnas schema ”rubbas”, 
vilket gör dem väldigt otrygga. Det är därför viktigt att ha förståelse för hur 
viktigt det är med rutin och schema för dessa ungdomar. 
 
Med tanke på att denna förståelse är viktig frågar jag Camilla om 
personalens utbildning, varpå hon svarar att de flesta av personalen har 
utbildningar som socialpedagog, socionom eller behandlingsassistent. 
Vidare berättar hon att såvida inte personalen har valt att specialisera sig på 
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ungdomar med diagnoser av olika slag under sin utbildning har de ingen 
kompetens gällande denna bit, såvida de inte har praktisk erfarenhet sedan 
tidigare. 
 
Avseende verkställigheten berättar Camilla att ungdomarna först kommer 
till en utredningsavdelning där det görs en utredning av den intagnes behov i 
samverkan med både läkare och psykolog. Under denna inledande del av 
verkställigheten kan det t.ex. utredas huruvida det är lämpligt att individen 
är i behov av medicin. De två ungdomarna med ADHD som sitter på 
Åsbogården idag, medicinerar båda. Det finns två stycken psykologer som 
arbetar på hela Råbys ungdomshem samt en psykolog som är inhyrd utifrån. 
Ungdomarna har tillgång till samtal med psykolog en gång i veckan och de 
flesta går så småningom med på att ha regelbundna samtal. Camilla berättar 
dessutom att den inhyrda psykologen även talar med personalen, bl.a. om 
hur de ska tänka och behandla vissa ungdomar i olika situationer. Vidare 
använder sig Åsbogården av behandlingsprogrammen ART och Vägvalet, 
samt en sex-och samlevnadskurs. ”Vi arbetar kognitivt”, fortsätter Camilla. 
Det finns däremot inga särskilda avdelningar för LSU-dömda i Sverige, där 
ungdomar med psykiska störningar som har olika typer av problematik och 
diagnoser sitter. 
 
Beträffande skolan har Åsbogården en egen lärare, som tar kontakt med den 
skola som den intagne tidigare gått på. Camilla menar att det finns ett bra 
samarbete mellan både skolan, socialtjänsten och den slutna 
ungdomsvården. Det enda hon egentligen nämner skulle kunna förbättras 
inom den slutna ungdomsvården, är att personalen kanske borde utbildas för 
att få en fördjupad kunskap avseende ungdomar som har någon form av 
psykisk störning. Någonting som hon också anser oroväckande är den 
”förskönade” bild av fängelserna som många av ungdomarna på den slutna 
ungdomsvården har. ”De tycker fängelserna mer eller mindre är häftiga och 
tror att det finns swimmingpool på Kumla, och det är verkligen en bild och 
attityd som vi måste försöka jobba med”, säger Camilla. 
 

6.3 Kriminalvården 
Det har i flera studier konstaterats att antalet intagna som har olika former 
av psykiska problem är stort inom kriminalvårdens anstalter. En 
uppskattning är att 10-15 procent av de personer som är dömda till fängelse 
är svårt psykiskt störda. I Kriminalvårdsstyrelsens rapport ”Psykiskt störda 
fångar i lokalanstalt” redovisades att av de män som avtjänade straff vid 
lokalanstalt i Stockholmsområdet, var ungefär var nionde psykiskt störd.130

 

Att frekvensen av psykiska störningar är hög bland intagna har även 
framgått av en undersökning som gjordes 1996 av bl.a. Sten Levander. 
Denna undersökning gjordes bland intagna på Malmöfängelset och den 
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öppna anstalten Tygelsjö. Enligt resultaten uppfyllde 75 procent av de 103 
personer som ingick i studien, kriterierna för någon personlighetsstörning, 
och 58 procent för någon utagerande personlighetsstörning. Vidare visade 
det sig att 30 procent av de intagna hade pågående ångest- och 
depressionsproblematik av sådan art och grad att det borde föranleda 
psykiaterkontakt och medicinering och 60 procent uppvisade 
missbruksproblematik (av dessa var 70 procent intagna på Malmöfängelset). 
Av de intagna påträffades sex psykossjuka i studien, av vilka fyra hade 
psykossymtom. Denna frekvens kan visserligen bedömas som låg, men å 
andra sidan hör inte psykossjuka hemma i ett fängelse över huvud taget, 
enligt bl.a. Sten Levander. Kriterierna för psykopatidiagnos uppfylldes av 
37 procent, varav den största andelen av dessa intagna befann sig på 
Malmöanstalten. I studien framhålls vidare att det finns åtskilliga studier, 
vilka talar för att intagna på kriminalvårdsanstalt som har psykiska 
störningar, oftare återfaller i kriminalitet och särskilt i våldsbrott. Personer 
med psykopati begår också ett stort antal våldsbrott både i frihet och under 
fängelsevistelse. 

 

Den svenska forskningen kring kriminalitet har i huvudsak varit sociologiskt 
orienterad och fokuserad på grupper. Det har inte funnits något intresse från 
politiskt håll eller på myndighetsnivå i Skandinavien under de senaste 25 
åren, att undersöka individuella särdrag hos kriminella individer, trots att det 
finns en uppenbar koppling mellan psykisk störning och kriminalitet. 
Kostnaderna som kriminalitet innebär – inte minst för den starkt ökande 
aggressions- och våldskriminaliteten – exempelvis för 
kriminalitetsförebyggande åtgärder, samt humanitära och 
behandlingsmässiga överväganden, talar starkt för att det borde vara av stor 
betydelse att bedriva forskning på individnivå gällande problemet. 

 

Avseende de intagna med personlighetsstörningar anser professor Sten 
Levander, överläkare Håkan Svalenius och doktorand Jimmy Jensen, att 
behandlingsbehovet bäst tillgodoses inom kriminalvården med 
socialpedagogiska metoder och inte inom psykiatrin. De betonar dock att 
kompetensnivån och den teoretiska medvetenheten är tvungen att höjas 
inom organisationen i kriminalvården. Stödavdelningarna för bl.a. intagna 
med massiva personlighetsstörningar, som under detta undersökningstillfälle 
höll på att startas upp på några anstalter, framhöll ovanstående personer som 
någonting mycket positivt i sammanhanget.131  

 

Gällande psykopater, vilka beräknas utgöra mellan femton till tjugo procent 
av alla intagna på fängelser, finns det däremot inga behandlingsmetoder 
inom psykiatrin, enligt professor Sten Levander. Han tillägger dock i detta 
sammanhang att barn som inte redan kommit in i puberteten kan räddas och 
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att den värsta aggressiviteten börjar klinga av efter fyrtio års ålder för 
psykopaterna.132

 

6.3.1 Psykiatrisk vård av intagna i 
kriminalvårdsanstalt 

Normaliseringsprincipen förutsätter att intagna i kriminalvården vid behov 
skall kunna erbjudas frivillig psykiatrisk vård, eller vård enligt LRV, inom 
den landstingskommunala hälso- och sjukvården. Behovet av 
säkerhetsmässiga arrangemang vid placering av intagna för psykisk 
tvångsvård varierar. I en tidigare utvärdering av Socialstyrelsen framkom att 
Riksåklagaren inte kunnat tillstyrka godkännande av vissa vårdinrättningar 
som enligt Kriminalvårdsstyrelsens uppfattning kunde komma i fråga för 
psykiatrisk vård av intagna på lokala anstalter, på grund av höga 
säkerhetskrav.133 Enligt slutbetänkandet SOU 1994:5 av 
Fängelseutredningen kunde de psykiatriska avdelningarna inom 
kriminalvården inte jämställas med avdelningar inom den allmänna 
psykiatrin beträffande behandlingsmöjligheter. Fängelseutredningen menade 
att lokalerna var inrättade med tanke på säkerhetsaspekter och 
straffverkställighet, det tillämpades ett strikt regelsystem och personalen var 
fåtalig, varpå psykiatrisk behandling var mindre lämpligt. Trots detta 
menade ändå Fängelseutredningen att de psykiatriska avdelningar som redan 
då fanns på vissa anstalter i Sverige, omhändertog de psykiskt störda 
intagna bättre än vad normalavdelningarna hade möjlighet till.134

 
Psykansvarskommittén menar i sitt betänkande SOU 2002:3, att de intagnas 
vårdbehov fortfarande inte tillgodoses i tillräcklig utsträckning. Vidare 
måste kriminalvården hantera frågor kring psykiskt störda bättre om 
erforderlig vård skall kunna komma till stånd i framtiden. 
Psykansvarskommittén anser att kriminalvårdens ansvar avseende detta 
område måste betonas ytterligare i KvaL. Dessutom krävs organisatoriska 
och ekonomiska förändringar av den rättspsykiatriska vården. 
 

6.3.2 Stödavdelningsverksamheten inom 
kriminalvården 

Medverkan till att de psykiskt störda får sina behov tillgodosedda från 
kriminalvårdens sida, har varit ett område som regeringen lyft fram i det s.k. 
regleringsbrevet till kriminalvården. Utifrån regeringens krav inrättade 
kriminalvården stödavdelningar, vilka nu bedrivs vid två anstalter. De s.k. 
stödavdelningarna – som inrättades efter ett beslut från Kriminalvårdsverket 
1997 – var ett resultat av ökningen av andelen intagna med 
personlighetsstörning i kriminalvårdsanstalt under 1990-talet, vilket hade 
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skapat särskilda och delvis nya problem inom kriminalvården. Hittills finns 
det inrättade stödavdelningar vid anstalterna Fosie (Malmö) samt Norrtälje. 
Avsikten med dessa stödavdelningar är delvis att underlätta 
straffverkställigheten för en grupp psykiskt störda lagöverträdare, vilka 
oftast är starkt störande för sin omgivning, men även för att avlasta övriga 
avdelningar inom kriminalvården från denna grupp. Klientelet utgör en 
tungt belastad grupp, i termer av psykiatrisk sjuklighet, tidigare hot- och 
våldsincidenter och förflyttningar.135  

 

En viss förändring av avdelningarna på Fosieanstalten har dock skett under 
de senaste åren. De från början fem stödavdelningarna består idag av två 
stycken PA-avdelningar (psykavdelningar) och tre stycken stödavdelningar. 
På psykavdelningarna sitter intagna som är allvarligare psykiskt sjuka, än de 
som sitter på stödavdelningarna. Avdelningarna tar emot max sex stycken 
intagna och personaltätheten är hög. Åldersmässigt finns det en ganska jämn 
fördelning av unga – vilka oftast är från 20 år och uppåt – och äldre intagna. 

 

6.3.3 Kriminalvårdens programverksamhet 

Att bidra till att minska brottsligheten och öka tryggheten, är 
kriminalvårdens övergripande mål. Intagna skall kunna få en sådan 
behandling och påverkan att deras möjligheter att leva ett liv utan att begå 
brott ökar. De nationella programmen som används inom kriminalvården 
ska, till skillnad från tidigare, ackrediteras av en vetenskaplig panel ur 
forskarvärlden. Intagna är dock inte skyldiga att underkasta sig behandling, 
utan är endast skyldiga att delta i viss sysselsättning som anvisas dem. 
 
Programmen skall vara strukturerade, schemalagda och möjliga att följa 
upp, samt uppfylla de fastställda kvalitetskrav som ställs. Behandlings- och 
påverkansprogrammen är riktade mot problemområden som alkohol, 
narkotika, våld, våld i nära relationer, sexualbrott och brott.136 Exempel på 
program som används inom kriminalvården är ART och Vägvalet, vilka har 
beskrivits tidigare i kap. 6.2.2.2.1. och kap. 6.2.2.2.2.. 
 
I dagens läge får dock inte alla intagna möjlighet till behandling; många 
fängelser tvingas säga nej till fängelsedömda personer som är intresserade 
av programmen. Generaldirektören för Kriminalvårdsstyrelsen, Lars Nylén, 
har emellertid beslutat om att behandlingsprogrammen på landets fängelser 
ska få ytterligare 50 miljoner kronor. Förhandlingen avseende fördelningen 
kommer att ske under hösten 2006 mellan de sex regionkontoren. Lars 
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Nylén menar att verksamheten måste vidgas och att fler utbildade 
programledare behövs.137

 
Det skall även satsas på nya projekt som ska förbättra vården av 
lagöverträdare med psykiska störningar och ADHD-problematik. 
Kriminalvården, kommuner och landsting i region Väst, Syd och Mitt har 
fått åtta miljoner kronor av Socialstyrelsen och Nationell 
psykiatrisamordning för detta ändamål. Syftet med projektet är att skapa 
förutsättningar för gemensamma arbetsformer som främjar samlade insatser 
till psykiskt sjuka som begått eller ligger i riskzonen för att begå brott. Två 
projekt som syftar till att hjälpa intagna med ADHD-problematik planeras i 
Stockholm. Vidare planeras det inrättande av en särskild avdelning på 
Norrtäljeanstalten, som skall vara anpassad till de behov personer med 
ADHD har. På denna avdelning skall de intagna kunna medicineras och få 
samtalsterapi. Personalen skall dessutom specialutbildas.138

 

6.3.4 Intervju med psykologen på Fosieanstaltens 
stödavdelningar och PA- avdelningar 

Den 22/6-2006 intervjuade jag psykolog Alf Svensson som arbetar på 
Fosieanstaltens stöd- och PA-avdelningar. Alf var med och arbetade fram 
planerna för stödavdelningsverksamheten och var med och tog emot de 
första intagna då stödavdelningarna öppnades i maj 1998. 
 
Då jag inledningsvis frågar Alf hur han skulle beskriva framförallt de unga 
lagöverträdarna på stöd- och PA-avdelningarna, svarar han att de i första 
hand oftast kan beskrivas som utagerande och att de lätt kommer i konflikt 
med andra. Vidare handlar det i stor utsträckning om missbruk, ett 
antisocialt beteende och en kriminell livsstil. Personerna i fråga har svårt att 
följa scheman och har inte sällan vuxit upp i fosterhem, varit omhändertagna 
enligt LVU eller tidigare dömts till sluten ungdomsvård. De vanligaste 
diagnoserna är neuropsykiatriska störningar i form av ADHD och DAMP, 
borderline, antisocial personlighetsstörning och psykopati, enligt Alf. 
Jag frågar även Alf om programverksamheten och om han tror att något 
positivt resultat nås. Alf berättar då att ART är det program som har införts 
på stöd- och PA-avdelningarna, samt att de intagna har möjlighet att få prata 
med honom en gång i veckan. Av personalen har fem stycken 
kriminalvårdare på stödavdelningarna utbildats till programledare för ART, 
vilket han tycker är mycket positivt. Alf tror sig kunna se en viss förändring 
av de intagna som har genomgått ART och haft samtal med honom. Genom 
programmet lär sig den intagne att prata om känslor och kunna ge ord åt 
känslor. Det arbetas också mycket med moralfrågor och aggressivitet, 
berättar Alf. Samtidigt är det viktigt att vara realistisk och inse att insatserna 
som görs kanske inte innebär att personen i fråga slutar sin kriminella bana 

                                                 
137 Malmström Anders, Sexualbrottslingar nekas behandling, Sydsvenskan 2006-07-20, s 
A7 
138 http://krimnet/templates/KVS_NewsArticleStandard___56749.aspx 2006-03-31 
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efter frigivningen. Det kan istället handla om att en person låter bli att skära 
halsen av en annan person, men åker fast för ett annat brott som inte är lika 
grovt. Programmet kan alltså verka preventivt på det sättet att en person 
visserligen inte slutar vara kriminell, men inte begår brott som han annars 
hade gjort, säger Alf förtydligande. 
 
På min fråga huruvida han anser att vårdbehovet som föreligger tillgodoses 
under verkställigheten, svarar han att det beror på vad man menar med 
vårdbehov. ”Om det gäller ren sjukvård är svaret ja”, säger han. Men han 
anser att om vården innebär hjälp i form av samtal med psykologer och 
behandlingsprogram är svaret nej. Det måste ske en satsning i större 
omfattning för att det behovet skall kunna tillgodoses. Det skulle behöva 
anställas fler psykologer och införas ett större utbud av program, med tanke 
på att problematiken trots allt skiljer sig åt mellan de intagna. Här på 
stödavdelningarna är det oftast en intagen som genomgår ART själv, 
tillsammans med två programledare. Detta med anledning av att det bl.a. är 
svårt att kombinera de intagna. Naturligtvis innebär det att programmet är 
resurskrävande, men å andra sidan måste man tänka långsiktigt, menar Alf. 
Samtidigt vill han dock poängtera att det har hänt mycket inom 
kriminalvården de senaste tio åren och det har blivit mycket bättre än 
tidigare. Förr var kriminalvården förvaring på ett helt annat sätt, menar Alf. 
 

 64



7 Sammanfattande analys och 
slutsats 

De största vinsterna vad gäller reduktion av bl.a. våld och brottslighet, står 
att finna i satsning på preventiva åtgärder under barnaåren. Jag vill därför 
börja med att kommentera dessa preventiva insatser som berör barn och 
ungdomar som har någon form av psykisk störning, men ännu inte har 
hunnit dömas för några kriminella handlingar.  
 
BUP är den specialistresurs som många föräldrar och barn i första hand 
kommer i kontakt med, då ett barn beter sig på ett oroväckande och ibland 
utagerande sätt. Under många år har man på BUP varit tvungna att prioritera 
och koncentrera sig på de mest behövande barnen och familjerna, då 
väntelistorna har varit mycket långa och tillräckliga resurser inte funnits. 
Utagerande barn med diagnoser som t.ex. ADHD, har således inte 
prioriterats, trots att denna grupp av barn löper störst risk att bli kriminella, 
åtminstone enligt Peik Gustavsson. Diagnosen ADHD fanns redan för tio år 
sedan, eftersom ”A” i intervjun med ”modern” fick diagnosen vid tolv års 
ålder. Behandlingen för tio år sedan var å andra sidan minst sagt bristfällig. 
Medicineringen skedde alldeles för sent i fallet med A och barnet blev 
knappast friskare av att sitta och göra lerfigurer och fika på BUP, enligt 
modern. På dessa tio år har det dock skett en hel del, även om det inte är 
tillräckligt, enligt min mening. I dag finns det mer kunskap inom området, 
åtminstone på BUP. Det finns också ett större utbud av behandlingar, både 
avseende läkemedelsbehandling och terapiformer. Men någonting jag anser 
är anmärkningsvärt, är den överdiagnostisering som uppenbarligen sker för 
att barnen skall få den hjälp de behöver i t.ex. skolan. Barn måste kunna få 
hjälp, även om de inte har en fastställd diagnos. Därför anser jag att projekt 
som t.ex. VITS (Vardagsnära Insatser med Tydlig Samverkan), är enligt min 
uppfattning en bra satsning, då barn med distinkta problem kan fångas upp 
och där det sker ett tydligt samarbete och en tydlig kommunikation mellan 
skolan, BUP och socialtjänsten. Tyvärr handlar det i slutändan även om att 
vilja satsa resursmässigt vilket, som Peik Gustavsson poängterade, gör det 
till en politisk fråga. 
 
Men även om det finns framtidsprojekt på gång och ett bättre utbud av 
behandlingar i dag, kvarstår det faktum att väntetiden kan vara upp till ett 
till ett och ett halvt år för att få komma till BUP. Med tanke på att det i 
Sverige finns lagstadgat om en s.k. vårdgaranti – vilken innebär att en 
patient snarast skall ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd, 
såvida det inte är uppenbart obehövligt – ifrågasätter jag verkligen varför 
väntetiden kan vara så lång till BUP. Dessutom handlar det om barn och 
ungdomar som får vänta, vilket jag anser anmärkningsvärt att vårt samhälle 
inte prioriterar högre, med tanke på vad som framkommit i arbetet om hur 
det kan gå om hjälpen inte sätts in i tid. Att barn- och ungdomspsykiatrin 
inte har prioriterats särskilt högt är uppenbart, men jag undrar om det 
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fortfarande inte är på det sättet i stor utsträckning. Peik Gustavsson är den 
enda personen i Malmö som forskar inom barn- och ungdomspsykiatrin. För 
att över huvud taget kunna forska, berättade han i intervjun att han fått lägga 
ner mycket tid och kraft på att lösa hur hans forskning skulle kunna 
finansieras. Peik menar att genom att det finns så lite resurser, sjunker suget 
efter att få forska inom detta område bland läkarna. För att BUP ska kunna 
ta sig an problemet med utagerande och psykiskt störda barn, är jag 
övertygad om att det måste ske en ökad forskning och kanske en förändrad 
attityd vad gäller vikten av att det bedrivs forskning just inom detta område.  
 
Enligt Barnpsykiatrikommittén är det sedan långt tillbaka i tiden ett känt 
problem att ungdomar som vårdas med stöd av socialtjänsten eller LVU, 
inte alltid får det stöd och den hjälp de behöver för sina psykiatriska 
problem. Anledningen till detta är svårigheterna att hantera deras agerande 
samt att socialtjänsten och behandlingshemmen inte äger den kompetens 
som erfordras vid vården av ungdomar som både är starkt utagerande och 
har någon form av psykisk störning. Jag har funnit att ifrågasättande av 
kompetens är ett genomgående tema som berörs i detta arbete. Både Peik 
Gustavsson och ”modern” kritiserar socialtjänsten och personal på 
institutioner och t.ex. HVB-hem, vad gäller bristande kompetens avseende 
barn- och ungdomar som är psykiskt störda. Vidare finns det dåligt med 
kunskap om, och utrymme för dessa barn- och ungdomar i skolan. Projektet 
VITS, som jag nämnde tidigare, innebär dock att även lärarna får en ökad 
kunskap om problematiken kring eleverna i fråga, då de får samverka med 
personal från både BUP och socialtjänsten. Då barn- och ungdomar 
tillbringar mycket av sin tid i skolan, anser jag att det borde finnas någon 
form av obligatorisk utbildning avseende psykiatriska diagnoser och 
utagerande beteenden för lärarna. Hur ska de annars veta hur de ska hantera 
dessa barn? Det borde även, enligt min mening, göras en rejäl satsning på 
extrainsatt hjälp och stöd för dessa elever i skolan. I fallet med A sattes inga 
extrainsatser in, han hade minimalt med kompisar i sin egen ålder och 
föräldrarna fick mycket dålig information om vad som egentligen hände i 
skolan. A gick trots allt ut med ett fullständigt betyg från högstadiet, då 
föräldrarna själva är lärare, som gjorde allt för att han skulle lyckas. Alla 
barn och ungdomar har inte föräldrar som är lärare, som orkar lägga ner all 
kraft de har för att ett barn skall gå ut med ett fullständigt betyg. Jag anser 
att det oavsett vad ett barn har för föräldrar måste finnas hjälp att få. 
 
Avseende kompetensen hos personalen inom den slutna ungdomsvården och 
kriminalvården, anser jag också att det finns skäl för kritik. Camilla 
Hagberg berättade i intervjun att de flesta som arbetar inom den slutna 
ungdomsvården är socionomer, socialpedagoger och behandlingsassistenter, 
vilka i allmänhet inte har någon specialkunskap om barn- och ungdomar 
med psykiska störningar. Detta finner jag anmärkningsvärt, då Camilla själv 
säger att det är mycket vanligt att ungdomar med denna problematik 
kommer till den slutna ungdomsvården. Programmen som används inom 
både den slutna ungdomsvården och kriminalvården är ackrediterade utifrån 
särskilda krav som innebär att de skall vara vetenskapligt beprövade. Frågan 
jag ställer mig då är om det inte även borde finnas särskilda krav, som är 
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mer grundläggande än vad de är idag, då det gäller programledarnas 
utbildning? Ett exempel är programmet ART, där en kriminalvårdare som 
inte har någon speciell utbildning, kan gå en utbildning på 2,5 veckor, för att 
sedan agera som programledare. Har alla de personer som är programledare 
för ART verkligen den kunskap och kompetens för att det vetenskapligt 
beprövade programmet skall ge det resultat som förväntas? Jag har svårt att 
tro det. Om det läggs stor vikt vid att programmen skall vara vetenskapligt 
beprövade och ge resultat, borde det även läggas stor vikt vid vilka personer 
som håller i programmen. Detta med anledning av att jag är övertygad om 
att programledaren spelar en mycket stor roll då ett program utförs. Mitt 
förslag är således att kriminalvården och den slutna ungdomsvården 
antingen satsar på de vårdare som vill bli programledare under en längre tid, 
genom en mer omfattande utbildning, eller att 
behandlingsterapeuter/psykologer hyrs in utifrån, för att hålla i 
programmen. 
 
Avseende viss lagstiftning som har berörts i arbetet, vill jag först 
kommentera 3 § LVU. I denna paragraf ingår inte, som tidigare nämnts, 
psykiska problem som en grund för att få omhänderta en ungdom, vilket gör 
att socialtjänsten ibland tvingas söka brister i den unges hemmiljö för att 
kunna få till stånd vård för personen i fråga. Med tanke på att ungdomar 
sällan vårdas enligt LPT, men i många fall är i behov av vård för psykiska 
problem, anser jag att LVU även borde gälla vid psykiatriska problem. Det 
vill säga under förutsättning att det finns adekvat psykiatrisk hjälp att få av 
socialtjänsten. Precis som jag anser att det borde finnas denna typ av hjälp 
inom socialtjänsten, anser jag också att sådan hjälp borde finnas i större 
utsträckning inom kriminalvården och den slutna ungdomsvården. Jag är 
positiv till det förslag om att begreppet tillräknelig åter skall införas i svensk 
rätt. Det nuvarande begreppet allvarlig psykisk störning är långt ifrån tydligt 
och enligt Sten Levander utformat utan kontakter med 
psykiatri/rättspsykiatri. Om begreppet otillräknelig istället hade införts, hade 
gruppen som räknades dit blivit smalare och det hade förmodligen inneburit 
att flera psykiskt sjuka hade dömts till fängelse. Detta hade enligt min 
mening inte varit ett problem om vårdbehovet kunde tillgodoses under 
verkställigheten. 
 
Jag har emellertid förstått, delvis efter intervjun med Alf Svensson, att även 
kriminalvården har utvecklats under de tio senaste åren. Idag är 
kriminalvården inte endast ett förvaringsställe. Det finns stöd- och PA-
avdelningar – även om dessa är långt ifrån helt utvecklade vad gäller 
resurser och programverksamhet m.m. – och det finns framtidsprojekt 
avseende t.ex. intagna med problematik som ADHD. Jag finner detta 
mycket positivt, men frågan är bara i vilken takt utvecklingen sker. När 
kommer framtidsprojekten vara klara? Det kan ingen jag har talat med 
kunnat svara på, för det är ingen som vet. 
 
Den slutna ungdomsvården har inte funnits i så många år, men jag uppfattar 
verksamheten som mera behandlingsinriktad än kriminalvården. Någonting 
jag anser vara mycket positivt är att den slutna ungdomsvården, åtminstone 
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på Råby ungdomshem, har flera psykologer anställda. Det som är bra är inte 
bara att de flesta ungdomarna samtalar med en psykolog, utan även att det 
finns en psykolog som talar med personalen om barnen och deras 
problematik. På så sett får personalen en viss förståelse och kunskap om hur 
de ska hantera de ungdomar som på något sätt är psykiskt störda. Vidare ser 
jag mycket positivt på att den slutna ungdomsvården har infört och satsar på 
ett utvärderings- och dokumentationssystem. För att kunna utvärdera olika 
behandlingsmetoder för ungdomar med olika problembilder, och för att 
kunna utveckla och förbättra ungdomsvården, är jag övertygad om att ett 
sådant system krävs. Beträffande kriminalvården har jag inte funnit någon 
satsning av detta slag, vilket jag anser anmärkningsvärt, inte minst med 
tanke på kriminalvårdens omfattning och erfarenhet i jämförelse med den 
slutna ungdomsvårdens. 
 
Enligt Camilla Hagberg finns det ett bra samarbete mellan den slutna 
ungdomsvården i Lund och socialtjänsten. Men enligt tidigare utvärdering 
av SiS finns det ett behov av bättre samarbete både mellan den slutna 
ungdomsvården och socialtjänsten, samt mellan den slutna ungdomsvården 
och BUP. Efter den information jag har inhämtat då jag skrivit arbetet och 
efter de intervjuerna jag har gjort, är min uppfattning att ett ökat samarbete 
måste ske mellan myndigheterna och institutionerna. Samarbetet mellan 
BUP, socialtjänsten och skolan måste också förbättras, liksom mellan 
polisen, Frivården, socialtjänsten och institutionerna. Fallet med A är ett 
tydligt exempel på att kommunikationen inte alltid når fram mellan 
myndigheterna och att sekretessen många gånger försvårar arbetet. 
 
Mina nyckelord för att lösa de brister som finns i vårt system, både innan 
unga psykiskt störda personer hunnit påbörja sin kriminella bana, och då de 
gör sin verkställighet av ett straff, är följande: 
 

1. Långsiktig planering och satsning. Det måste ske en långsiktig 
planering och satsning i form av att beslutsfattare på politisk nivå 
vågar ta steget att lägga ekonomiska resurser på tidiga preventiva 
åtgärder. Det vill säga att ekonomiska resurser i första hand läggs på 
skola, barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten. Vidare anser 
jag att projekt som framförallt VITS, men även projekt som satsar på 
psykiskt störda inom kriminalvården och den slutna ungdomsvården, 
bör prioriteras i mycket större utsträckning. Vikten av den tidiga 
satsningen blev inte minst påtaglig under intervjun med Alf 
Svensson, då han talade om det preventiva arbetet på 
stödavdelningarna i form av att en intagen ”låter bli att skära halsen 
av någon annan, och istället begår ett mindre grovt brott nästa gång”. 
Då har det enligt min mening redan gått för långt, mycket måste ske 
tidigare än vad det gör idag. Jag är även övertygad om att denna 
långsiktiga satsning kommer att löna sig ekonomiskt i slutändan. 

2. Samverkan. Vilket jag tidigare nämnt finns det uppenbarliga brister 
vad gäller kommunikation och samarbete mellan olika parter som 
har att göra med unga psykiskt störda personer. Vissa register borde 
eventuellt samköras och en mer öppen kommunikation tillåtas 
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mellan berörda parter. Även resursfördelning och ansvarsfördelning 
borde diskuteras i detta sammanhang. Trots att skolan, polisen, 
socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, den slutna 
ungdomsvården och kriminalvården tillhör olika enskilda områden, 
vilka har sina enskilda ekonomier, arbetssätt och arbetsuppgifter, 
finns det väldigt ofta en koppling till varandra i slutändan, vilket jag 
har försökt föra fram i detta arbete. För bästa resultat är det därför, 
enligt men mening, av stor vikt att dessa olika områden samverkar 
och drar nytta av varandra. 

3. Kompetens. Kompetensen bör ses över beträffande personal som 
behandlar ärenden som har med unga psykiskt störda personer att 
göra, såväl på myndigheter som institutioner. Jag anser även att det 
bör anställas fler psykologer på fängelserna i Sverige, samt att det 
skall finnas krav på att det finns en anställd psykolog eller kurator på 
alla skolor. 
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