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Summary 
The question of how one should look at penalties and sanctions for persons 
committing crimes under the influence of a serious mental illness is 
controversial and very complicated. The interest in that people who commit 
crimes are met with an adequate response to crime is put up against the need 
to sufficiently take into account the offender's mental condition and need for 
treatment. The principle that certain people should be given a criminal 
special treatment because of his mental status has been the case for a long 
time, both in our country and other countries. 
 
The Swedish law requires for criminal liability not that the accused is 
accountable, a seriously mentally disturbed offender is not only able to 
perpetrate crimes, but also liable to the penalties for the crime. The main 
features of the present regulation of sanctions for mentally disordered 
offenders were made when the criminal code was introduced in 1965. 
Through a reform in the early 1990s, a new law on psychiatric care for 
offenders began to apply. The reform meant that the concept of serious 
mental illness was introduced in the legislation. 
 
Under the current legislation in some cases the penalties appears for 
mentally disordered offenders as disproportionate to the seriousness of the 
crime. It can lead to that mentally disordered offenders quickly come out 
into society after having committed and been convicted of serious crimes or 
becomes subject to major restrictions on freedom of less serious crimes. 
This issue is partly overcome by including an amendment of the Criminal 
Code in 2008. The previous prison ban on persons, who committed crimes 
while under the influence of a serious mental illness, was replaced with a 
presumption that sanctions other than imprisonment should be selected. 
Prison may therefore now be imposed for seriously mentally ill people if 
there are exceptional reasons. 
 
There is an ongoing inquiry that will make a review of the legislation for 
mentally disordered offenders. They have the task of making the legislation 
as pedagogical and accessible as possible and also adapted to the ethical, 
medical and legal requirements that should be associated with the 
compulsory treatment of people with mental illness. The report will briefly 
mean that accountability or responsibility is going to be a requirement for 
criminal liability and that the general penalty provisions shall apply to those 
deemed accountable. Submission to the forensic psychiatric care will 
disappear as a penalty together with the imprisonment ban.  
 
By abolishing the submission to the forensic psychiatric care as a penalty, it 
means that those who are in need of psychiatric care will have this need met 
independent of a criminal response. What kind of punishment to be 
imposed, will no longer depend on the need for care but the nature of the 
crime. This means that even the mentally disturbed should be sentenced to 



 2 

prison but that they should execute their sentence in the form of compulsory 
psychiatric treatment. In this way a distinction is made between treatment 
and punishment. Care should be assumed from the patient's health needs and 
when that person no longer has any need for treatment, he or she will be 
returned to prison. 
 
The inquiry has also been commissioned to review options for how to 
introduce civil actions. For special protective measures to be considered 
there must be a substantial risk for new offenses of serious nature and the 
person who is sentenced to prison must have committed the crime while 
under the influence of a serious mental illness. The question whether it is 
possible to predict dangerousness and recidivism is heavily debated, there 
are those who argue that it is impossible to carry out risk assessments. 
Special protective measures shall be measures to prevent an offender from 
recommitting an act of a serious nature, it must be an independent reaction 
that is linked to the unlawful act or offense, and thus not be part of the 
sanction. 
 
As more mentally disordered offenders, both seriously mentally ill and 
mentally retarded, is sentenced to prison the risk increases of unrest inside 
the prisons. It is not only more psychologically disturbed which will reside 
in prisons but also more severely mentally retarded. Qualified treatments of 
mentally disordered offenders require highly qualified personnel. The ability 
to positively implement the proposals under discussion stands and falls with 
the availability of personnel with the right skills and attitude in working 
with the mentally disordered offenders. It is not an easy group to take care 
of and it demands considerable knowledge, commitment, patience and 
awareness of the ethical issues and tradeoffs associated with the operation. 
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Sammanfattning 
Frågan om hur man bör se på straffansvar och påföljder för personer som 
begår brott under inflytande av en allvarlig psykisk störning är 
omdebatterade och därtill mycket komplicerad. Intresset av att personer som 
begår brott möts av en adekvat reaktion på brottet ställs här emot behovet av 
att tillräckligt beakta gärningsmannens psykiska tillstånd och behov av 
behandling. Principen att vissa personer bör ges straffrättslig särbehandling 
på grund av sin psykiska status gäller sedan lång tid, både i vårt land och i 
andra länder.  
 
I svensk rätt förutsätts för straffrättsligt ansvar inte att den tilltalade är 
tillräknelig, en allvarligt psykiskt störd lagöverträdare anses inte bara kunna 
föröva brott utan också dömas till påföljd för brottet. Huvuddragen i den 
nuvarande regleringen av påföljder för psykiskt störda lagöverträdare kom 
till när brottsbalken infördes år 1965. Genom en reform i början av 1990-
talet började en ny lagstiftning om psykiatrisk vård av lagöverträdare att 
gälla. Reformen innebar bland annat att begreppet allvarlig psykisk störning 
infördes i lagstiftningen.  
 
Enligt den nuvarande ordningen framstår i vissa fall påföljderna för psykiskt 
störda lagöverträdare som oproportionella i förhållande till brottets 
straffvärde. Det kan leda till att psykiskt störda snabbt kommer ut i 
samhället efter att ha begått och fällts till ansvar för grova brott eller blir 
föremål för omfattande frihetsinskränkningar vid mindre allvarlig 
brottslighet. Detta har man försökt komma till rätta med genom bland annat 
en lagändring i Brottsbalken 2008. Det tidigare gällande fängelseförbudet 
för personer som begått brott under påverkan av en allvarlig psykisk 
störning, byttes då ut mot en presumtion för att annan påföljd än fängelse 
ska väljas. Fängelse får därför numera dömas ut för allvarligt psykiskt 
störda personer om det finns synnerliga skäl. 
 
För närvarande pågår en utredning som skall göra en översyn av 
lagstiftningen avseende psykiskt störda lagöverträdare. De har som uppgift 
att göra lagstiftningen så pedagogisk och lättillgänglig som möjlig och 
dessutom anpassad till de etiska, medicinska och juridiska krav som bör 
ställas i samband med tvångsomhändertagande av personer med psykisk 
sjukdom. Utredningen kommer i korthet innebära att tillräknelighet eller 
ansvarsförmåga åter ska bli ett krav för straffrättsligt ansvar och att 
allmänna påföljdsregler skall gälla för den som bedöms vara tillräknelig. 
Överlämnande till rättspsykiatrisk vård kommer att försvinna som särskild 
påföljd tillsammans med fängelseförbudet. 
 
Genom att överlämnande till rättspsykiatrisk vård som särskild påföljd 
avskaffas innebär det att den som har behov av psykiatrisk vård skall få 
detta behov tillgodosett oberoende av straffrättslig reaktion.  Vilket straff 
som utdöms ska inte längre avgöras av vårdbehovet utan av brottets art. Det 
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innebär att även den psykiskt störde ska dömas till fängelse men att denne 
ska få verkställa straffet i form av psykiatrisk tvångsvård. På detta sätt 
skiljer man mellan vården och straffet. Vården ska utgå från patientens 
vårdbehov och när denne inte längre har något vårdbehov kommer personen 
att återföras till fängelse. 
 
Utredningen har även fått i uppdrag att se över alternativ till hur man kan 
införa samhällsskyddsåtgärder. För att särskilda skyddsåtgärder skall 
komma ifråga måste det föreligga påtaglig risk för nya gärningar av 
allvarligt slag samt att den som döms till fängelse skall ha begått brottet 
under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Frågan om det går att 
förutse farlighet och återfallsrisk är hårt debatterad, det finns de som hävdar 
att det inte går att göra riskbedömningar. Särskilda skyddsåtgärder skall vara 
åtgärder för att förhindra att en gärningsman på nytt begår en gärning av 
allvarligt slag, det skall vara en fristående reaktion som är knuten till den 
otillåtna gärningen eller brottet, och således inte vara en del i påföljds-
systemet.  
 
Genom att fler psykiskt störda lagöverträdare, både allvarligt psykiskt störda 
och psykiskt störda, döms till fängelse ökar risken för oroligheter inne på 
anstalterna. Det är inte bara fler psykiskt störda som kommer att vistas i 
anstalterna utan också mer allvarligt psykiskt störda. Ett kvalificerat 
omhändertagande av psykiskt störda lagöverträdare kräver personal med 
hög kompetens. Möjligheterna att på ett positivt sätt genomföra de förslag 
som diskuterats står och faller med tillgången på personal med rätt 
kompetens och inställning när det gäller att arbeta med gruppen psykiskt 
störda lagöverträdare. Det är ingen lätt grupp att ta hand om och den ställer 
stora krav på kunskap, engagemang, tålamod och medvetenhet om de etiska 
problem och avvägningar som är förenade med verksamheten.  
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Förord 
Har fyra och ett halvt år verkligen passerat, ibland tror jag att jag drömmer 
när jag tänker på att jag snart är färdig jurist.  
 
Det har varit en lång resa och jag skulle vilja tack min familj och mina 
vänner för allt stöd, inte bara under detta arbete utan under hela 
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Framförallt skulle jag vilja tacka min underbara Fredrik för att du har stått ut 
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1 Inledning  
Frågan om hur man bör se på straffansvar och påföljder för personer som 
begår brott under inflytande av en allvarlig psykisk störning är 
omdebatterad och därtill mycket komplicerad. Intresset av att personer som 
begår brott möts av en adekvat reaktion på brottet ställs här emot behovet av 
att tillräckligt beakta gärningsmannens psykiska tillstånd och behov av 
behandling. Principen att vissa personer bör ges straffrättslig särbehandling 
på grund av sin psykiska status gäller sedan lång tid, både i vårt land och i 
andra länder.  
 
Lagstiftningen förväntas vara saklig och enhetlig så att lika fall behandlas 
lika. Den måste vara rationell och legitim för att kunna leda till en förutsebar 
rättstillämpning. Kravet på tydlig, begriplig och konsekvent reglering 
avseende psykiskt störda lagöverträdare är dock bristande. Sverige är näst 
intill unik i världen i att inte tillämpa tillräknelighet i ansvarsbedömningen. 
Den nuvarande regleringen ger upphov till flera problem och har under de 
senaste åren utsatts för kritik från olika håll. Bland annat har gränsen mellan 
att dömas till straff eller vård upplevts som otydlig och svår att tillämpa. Det 
är viktigt att förhålla sig ödmjuk till att alla de människor som inte är lika 
lyckligt lottade befinner sig i ett åtskilligt svårare läge när det gäller att 
hävda sina rättigheter. 
 
För allvarligt psykiskt störda lagöverträdare råder en presumtion för att 
annan påföljd än fängelse skall väljas. Någon sådan presumtion finns dock 
inte för de som endast ses som psykiskt störda. Lagstiftningen gör alltså 
skillnad mellan psykiskt störda och allvarligt psykiskt störda lagöverträdare. 
De bedömningar som görs av den tilltalades psykiska tillstånd kan således 
ha långtgående framtida konsekvenser. De kan innebära långvarig vård 
istället för livstids fängelse. Samtidigt kan skillnaden mellan att vara 
allvarligt psykiskt störd och psykiskt störd vara relativt liten.  
 
Den straffrättsliga hanteringen av psykiskt störda lagöverträdare står inför 
en reform. Vilka krav som skall ställas på lagstiftningen är dock ytterst 
komplexa och låter sig inte enkelt sammanfattas. Den lagändring avseende 
utrymmet att döma allvarligt psykiskt störda lagöverträdare till fängelse är i 
fokus för detta arbete tillsammans med de problem som den ger upphov till. 
Huruvida dessa problem kan komma att lösas genom den pågående 
utredningen är också det en fråga av intresse. 
 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Arbetets syfte är att se till hur regleringen kring psykiskt störda 
lagöverträdare är utformad och möjligheterna för verkställighet. Jag vill i 
mitt arbete utvärdera möjligheterna för kriminalvården att hantera psykiskt 
störda lagöverträdare i anstalt och jag vill se till den kritik som yttrats 
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angående detta.  Följande frågeställningar syftar till att ge en djupare inblick 
och förklaringar till de ändringar på området som skett den senaste tiden 
samt utifrån det och den nya utredningen se till hur psyksikt störda 
lagöverträdare bör behandlas i framtiden. Frågorna kan preciseras på 
följande sätt: 
 

- Hur har psykiskt störda lagöverträdare behandlats i Sverige i ett 
historiskt perspektiv? 

- Vem ska betraktas som allvarligt psykiskt störd? Hur är regleringen 
kring psykiskt störda lagöverträdare utformad i Sverige och hur 
hanteras psykiskt störda personer som begått allvarliga brott? 

- Har vi i praktiken fortfarande ett fängelseförbud? Hur skall 
kriminalvården hantera de psyksikt störda lagöverträdarna? 

- Vilka problem är förenade med dagens påföljdssystem för psykiskt 
störda lagöverträdare? 

- Den straffrättsliga regleringen rörande ansvar och påföljder för 
psykiskt störda lagöverträdare står inför en reform - hur kommer den 
rättsliga regleringen att se ut på detta område i framtiden?  

 
 
1.2 Metod och material 
 
Ämnesvalet för detta arbete studeras bäst genom att använda klassisk 
juridisk metod. Jag kommer således att utgå från den traditionella 
rättskälleläran, där lagtext, dess förarbeten, praxis samt doktrin granskas och 
analyseras. 
 
Frågor om den straffrättsliga behandlingen av psykiskt störda lagöverträdare 
handlar inte bara om juridiska frågeställningar utan berör även frågor inom 
psykologin. Ämnet för arbetet är av tvärvetenskaplig karaktär och svar till 
alla frågor har inte gått att hitta inom det juridiska området. Därav har jag 
när rättsvetenskapen inte kunnat ge svar studerat även andra källor inom 
framförallt rättspsykiatrin.  
 
Utöver de skriftliga källorna har jag fått möjlighet att intervjua Ulrika 
Ohlsson, hovrättsassessor och sekreterare i Psykiatrilagsutredningen, 
angående den nya utredningen samt fått ta del av material från 
Psykiatrilagsutredningens hearing den 10 november 2010. Jag har även haft 
viss skriftlig korrespondens med Lars-Håkan Nilsson, medicinsk rådgivare 
inom kriminalvården, angående kriminalvårdens möjligheter att hantera 
psykiskt störda lagöverträdare i anstalter. Därutöver var jag och lyssnade på 
JiA debatten den 20 oktober 2010 på AF borgen i Lund som handlade om 
rättvisan och dårarna.  
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1.3 Avgränsningar 
 
Detta arbete avser att i första hand behandla frågorna om påföljdssystemet 
för psykiskt störda lagöverträdare. Det är dock omöjligt att inte beröra 
frågan om straffrättsligt ansvar i en framställning som behandlar påföljder 
som en reaktion av detta ansvar, men det som läggs fram i det avseendet är 
inte i något hänseende uttömmande.  
 
En av utgångspunkterna i förevarande arbete är att frågan om straffrättsligt 
ansvar redan är avgjord och domstolen har att bestämma mellan påföljderna 
fängelse och rättspsykiatrisk vård. Jag har vidare enbart avsett utreda 
påföljdssystemet för psykiskt störda lagöverträdare i svensk rätt.  
 
1.4 Disposition 
 
Inledningsvis i kapitel 2 sker en återblick avseende hur psykiskt störda 
lagöverträdare har hanterats i straffrättsligt hänseende i historien. Den 
historiska bakgrunden syftar till att ge förståelse för varför gällande rätt ser 
ut som den gör idag.  
 
I kapitel 3 behandlas den nuvarande ordningen avseende psykiskt störda 
lagöverträdare. Här behandlas ingående begreppet allvarlig psykisk störning 
och de straffrättsliga regleringar som är relevanta för framställningen. 
Kapitlet avslutas med att några rättsfall presenteras och analyseras. Därefter 
går jag i kapitel 4 över på den pågående Psykiatrilagsutredningen. I detta 
kapitel presenteras material bestående av dels de direktiv som finns för 
utredningen och dels uppgifter jag erhållit genom intervjun. Kapitel 5 
behandlar verkställighetsfrågorna avseende psykiskt störda lagöverträdarna 
och kriminalvårdens möjligheter att erbjuda vård.  
 
I kapitel 6 diskuteras den nuvarande ordningen avseende påföljder för 
psykiskt störda lagöverträdare samt granskas den kommande reformen. Med 
utgångspunkt i Psykansvarskommitténs förslag men även i direktiven till 
Psykiatrilagsutredningen söks lösningar på den problematik som tidigare 
redogjorts för.  
 
Arbetet avslutas i kapitel 7 med en analys.  
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2 Historisk återblick 
I detta avsnitt görs en historisk återblick vilket syftar till att läsaren ska få en 
förståelse för varför gällande rätt ser ut som den gör idag. Jag anser detta 
även vara intressant med hänseende till att ett införande av tillräknelighet 
innebär en återgång till utformningen av lagstiftningen som den var innan 
Brottsbalkens1 införande. Uppfattningen att personer som är psykiskt störda 
bör särbehandlas i straffrättsligt hänseende är mycket gammal. De psykiskt 
sjuka betraktades vara utan normalt mänskligt förnuft. Denna förnuftsbrist 
var det huvudsakliga skälet till att de inte ansågs kunna ställas till ansvar för 
sina handlingar.2

 
  

 
2.1 1700-talet 
 
Sedan 1700-talet har i allt större utsträckning tanken att, syftet med alla 
former av straff bör vara påverkan eller förbättring av den enskilde 
brottslingen så att han kan återvända till samhällslivet som en laglydig och 
samhällsnyttig medborgare, format kriminalpolitiken.3 Även synen på 
sinnessjuka förändrades, det blev allt vanligare att sinnessjuka togs in på 
hospital och frågan om vad vansinne eller dårskap egentligen var för något 
diskuterades. Enstaka notiser visar att man ansåg sig kunna avgöra 
sjukdomstillståndet vid brottstillfället i efterhand och det fanns också en viss 
förståelse för att tillståndet kunde förändras under tiden mellan brottet och 
undersökningen. Någon praktisk betydelse fick dock inte detta förrän i slutet 
av 1700-talet.4

 
  

Det var ganska ovanligt under 1700-talet att en brottsling blev helt fri från 
straff på grund av sinnessjukdom, men sinnestillståndet kunde räknas som 
en förmildrande omständighet. När en läkare manades att yttra sig över en 
brottslings eventuella sinnessjukdom så handlade det vanligen om att 
undersöka om dårskapen var verklig eller endast spelad. Rädslan för att 
brottslingar kunde dra sig undan straff genom att låtsas vara sinnessjuka 
satte sin prägel på mycket av diskussionen kring dessa frågor även under 
1800-talets första hälft. Det förefaller som om rädslan för simulering var en 
av de främsta anledningarna till att man under 1800-talet i allt större 
utsträckning började konsultera läkare för att undersöka brottslingars 
sinnestillstånd.5

 
  

 

                                                 
1 Brottsbalk (1961:700). 
2 SOU 2002:3, s. 163.  
3 Qvarsell, 1993, s. 12.  
4 Qvarsell, 1993, s. 82. 
5 Qvarsell, 1993, s. 84. 
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2.2 1800-talet 
 
Människans fria vilja var själva grunden i den nya straffrättsliga 
inriktningen och människan ansågs därmed kunna välja mellan laglydnad 
och lagbrott. Om en person begick ett brott, ådrog denne sig en skuld som 
måste sonas genom straff. Även allmänpreventiva skäl spelade en stor roll 
som motiv för strafflagstiftningen. De individer, barn, psykiskt störda och 
psykiskt utvecklingsstörda, som inte kunde betecknas som fria och 
förnuftiga var undantagna från straffrättsligt ansvar.6

 
 

År 1826 utfärdade Carl XIV Johan ett kungligt brev, en stadga7, i vilken 
fastställdes den redan då gamla principen att brottslingar som handlar under 
inflytande av sinnessjukdom inte skulle bestraffas. Stadgan innehöll de 
första bestämmelserna om förfarandet i brottmål vid undersökningen 
angående gärningsmannens sinnesbeskaffenhet vid gärningstillfället, och det 
reglerades att domstolen vid sådana sinnesundersökningar skulle tillkalla 
läkare som hade till uppgift att bedöma och undersöka brottslingens 
sinnesbeskaffenhet.8 Det var alltså läkarna och inte domarna som skulle 
bedöma sinnestillståndet hos de brottslingar som man misstänkte inte kunde 
ställas till ansvar för sina handlingar.9 Denna kungliga stadga från 1826 kom 
att styra undersökningarna av sinnessjuka brottslingar i över hundra år och 
upphävdes först i samband med införandet av den nya sinnessjuklagen 
1931.10

 
 

Den allmänna utvecklingen inom psykiatrin och sinnessjukvården under 
1800-talets första hälft kom att bekräftas genom 1858 års sinnessjuklag. Där 
fastställdes att sinnesjukvårdens uppgift var att försöka behandla de sjuka så 
att de skulle kunna återvända till det vanliga samhällslivet. Hospitalen skulle 
inte längre vara förvaringsanstalter för obotliga. Lagen innehöll även 
bestämmelser om hur man skulle behandla sinnessjuka brottslingar. På 
hospitalen kunde man ta in både dem som skulle genomgå rättsmedicinsk 
undersökning för att fastställa om de kunde ställas till ansvar och dem som 
domstolen redan hade förklarat fria från straff. De intagna brottslingarna 
särbehandlades gentemot andra patienter genom att landshövdingen var 
tvungen att underrättas och godkänna utskrivningen innan de fick skrivas 
ut.11

 
  

Under 1840-talet utvecklades tanken att förståndets bruk kunde vara 
graderat. Många läkare och jurister ansåg dock att detta vara en omöjlig 
tankekonstruktion. Antingen var en brottsling tillräknelig och ansvarig för 

                                                 
6 SOU 2002:3, s. 164. 
7 ”Kongl. Maj:ts och Rikets Swea hofrätts universal, angående föreskrift huru förfaars bör 
då en för brott tilltalad person uppgifwes wara eller wid gerningens begående hafwa warit 
wansinnig, och ifråga om hans befriande, på sådan grund, från answar upstår; Utfärdat i 
Stockholm den 12 april 1826”, SFS, (1826), 561. 
8 Qvarsell, 1993, s. 87. 
9 Qvarsell, 1993, s. 87 f. 
10 Qvarsell, 1993, s. 87. 
11 Qvarsell, 1993, s. 102. 
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sina handlingar eller så vara han det inte och några grader eller nivåer 
däremellan kunde inte finnas. Genom 1864 års strafflag12 infördes 
tillräknelighet i svensk rätt och dess bestämmelser fick avgörande betydelse 
för behandlingen av de sinnessjuka brottslingarna i Sverige under lång tid.13 
Dessa bestämmelser överensstämde dock inte med utvecklingen inom 
psykiatrin vilket ledde till väsentliga problem för de läkare och 
sinnessjukhus som fick ta hand om de straffriförklarade brottslingarna och 
andra dömda fångar som blivit sjuka under fängelsevistelsen. 
Sinnessjukhusens läkare ville ogärna ta emot de dömda som insjuknat under 
fängelsevistelsen eller vilkas sjukdomstillstånd uppmärksammats först efter 
rättegången, eftersom de ansågs störande och man riskerade att sjukhusen 
skulle bli ett nytt slags fängelser.14 En del av dessa fick därför stanna på 
fängelserna, medan andra fördes till hospital. Fångvårdsstyrelsen fick betala 
hospitalen för de intagna fångarna, men tiden på hospital kunde inte räknas 
in i strafftiden och efter tillfrisknandet återfördes fången därför till fängelset 
för att sitta av resten av strafftiden.15 Tanken var dock att fängelserna själva 
skulle ta hand om de sinnessjuka brottslingarna och därmed befria 
hospitalen från det ansvaret, den första sinnessjukavdelningen inom 
fångvården inrättades dock först år 1913.16

 
   

Oviljan, under 1800-talets senare del, från hospitalen och fängelserna att ta 
hand om kriminalpatienterna ledde till att hospitalen ville att fångvården 
skulle inrätta särskilda fängelseavdelningar för dessa medan fångvården 
ansåg att de sinnessjuka fångarna istället borde tas om hand på särskilda 
avdelningar inom det allmänna hospitalsväsendet. De framförde att särskilda 
fångvårdsanstalter skulle bli alltför dyra eftersom antalet kriminalpatienter 
var litet och det skulle bli långa resor för fångarna. Det framkom från annat 
håll att den administrativa frågan om vilken myndighet som hade ansvaret 
för de sinnesjuka brottslingarna inte kunde lösas på annat sätt än att man 
fastställde den närmare innebörden av begreppet kriminalpatient. De som 
begått brott under inflytande av sinnessjukdom var inte brottslingar i 
egentlig mening och borde därför behandlas som andra sjuka medan 
straffångar som insjuknat i sinnessjukdom under fängelsevistelsen var 
kriminella och kunde inte undslippa ansvar för sina handlingar.17 Man 
kunde inte dra någon skarp gräns mellan sjuka och friska brottslingar, 
mellan vård och straff, hospital och fängelse på det sätt som strafflagens 
undantagsbestämmelser för de sinnessjuka som hade begått brott förutsatte 
och som psykiatrins föreståndare önskade.18

 
  

 
 

                                                 
12 Strafflag (1864:11) 
13 Qvarsell, 1993, s. 103 f. 
14 Qvarsell, 1993, s. 104 f. 
15 Qvarsell, 1993, s. 111. 
16 Qvarsell, 1993, s. 115. 
17 Qvarsell, 1993, s. 116 f. 
18 Qvarsell, 1993, s. 118. 
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2.3 1900-talet 
 
I början av 1900-talet började man inrätta dels så kallade fasta paviljonger 
inom sinnessjukvården dels avdelningar för sinnessjuka fångar inom 
fångvården. Skillnaden blev att de som vårdades inom fångvården fick 
tillgodoräkna sig tiden som strafftid.19 De fasta paviljongerna, där de 
våldsamma patienterna vistades, låg avskilda från de övriga byggnaderna. 
Huvudsyftet med de fasta paviljongernas rigorösa inlåsning vara att skydda 
de andra patienterna, personalen och i sista hand allmänheten från 
besinningslöst våld från otillräkneliga galningar.20

 
 

Inom den klassiska straffrättsskolan betonades att straffet skulle vara en 
rättvis vedergällning för det brott som hade begåtts. De utgick från tre 
principer, ekvivalensprincipen som angav att lika fall skulle behandlas lika, 
proportionalitetsprincipen som innebar att straffet skulle stå i proportion till 
brottet och slutligen skuldprincipen enligt vilken straff kunde utdömas 
endast om gärningsmannen var ansvarig för sina handlingar. Denna skola 
utmanades dock av individualpreventiva tankar om att straffet skulle vara 
beroende av i första hand vilken typ av brottsling det var fråga om, medan 
brottets art inte borde ha lika stor betydelse för samhällets reaktion. Det 
talades om tre typer av brottslingar, den första typen som kunde förbättras 
och som borde få ett långt frihetsstraff med tyngdpunkten lagd vid 
arbetsfostran. Den andra typen var tillfällighetsförbrytaren som egentligen 
inte behövde förbättras, men som borde få ett avskräckande straff. Den 
tredje typen var de kroniska brottslingarna som inte var mottagliga för 
någon förbättring och som skulle förhindras att begå brott genom en livslång 
eller åtminstone tidsobestämd internering. Detta innebar att samma brott 
skulle kunna leda till helt olika typer av straff, beroende på brottslingens 
karaktär. Syftet med att straffa brottslingar var inte att vedergälla brottet 
utan att skydda samhället.21

 
 

År 1928 trädde lagarna22

                                                 
19 Qvarsell, 1993, s. 197, 200. 

 om internering och förvaring ikraft. I 
förvaringslagen stadgades att den som dömts för ett brott till straffarbete i 
minst två år, som var vådlig för annans säkerhet och vars sinnesbeskaffenhet 
var av det slaget som åsyftades i strafflagens 5 kap. 6 § kunde dömas till 
förvaring för vård. Detta innebar att vederbörande skulle placeras på en 
särskild anstalt och att vårdtiden var beroende av sinnestillståndet eller 
graden av samhällsfarlighet. Förvaringslagen gällde således de psykiskt 
abnorma eller psykopaterna medan interneringslagen istället tog sikte på 
återfallsförbrytare på vilka bestämmelser om förminskad tillräknelighet inte 
kunde tillämpas. Interneringslagen stadgade att en återfallsförbrytare som 
vid tre olika tillfällen dömts till sammanlagt mer än tio års straffarbete och 
som på nytt dömts till ytterligare två år, samt efter sinnesundersökning 
bedömts inte vara ”straffemottaglig”, kunde dömas till tidsobestämd 

20 Leijonhielm & Rydén, 2007, s. 102. 
21 Qvarsell, 1993, s. 212 f. 
22 Lag (1927:107) om förvaring av förminskat tillräkneliga förbrytare. Lag (1927:108) om 
internering av återfallsförbrytare. 
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internering. Beslut om utskrivning i båda fallen fattades av en särskild 
interneringsnämnd som bestod av sakkunniga. Gemensamt för dessa lagar 
var även att strafftiden var obestämd. Innebörden av detta var att det var 
graden av samhällsfarlighet som skulle ligga till grund för straffet eller 
interneringen och inte det begångna brottet.23

 
 

Behandlingen av kriminalpatienterna och de rättsliga regler som gällde de 
sinnessjuka brottslingarna ägnades särskilt stor uppmärksamhet i den nya 
sinnessjuklagen24 som trädde i kraft år 1931. De viktigaste förändringarna 
syftade till att garantera patienternas rättssäkerhet och personliga frihet. 
Lagförslaget innebar att läkarnas möjligheter att fatta beslut om 
tvångsåtgärder mot patienterna skulle inskränkas genom att man inrättade en 
särskild sinnessjuknämnd som i vissa fall skulle besluta om internering 
respektive utskrivning av patienterna.25 En konflikt som uppstod var 
huruvida det var läkarens eller domarens omdöme som skulle väga tyngst 
när frågor om sinnesbeskaffenhet skulle avgöras.26 Tidigare hade det varit 
helt och hållet domstolens sak att avgöra om man behövde ha hjälp av en 
läkare för att bedöma den anklagads sinnesbeskaffenhet vid brottstillfället. 
Nu blev det istället obligatoriskt för domstolarna att begära rättspsykiatrisk 
undersökning innan man beslutade om internering av en återfallsförbrytare 
eller dömde någon till mer än ett års straffarbete för mord eller mordbrand. 
Dessutom föreskrevs att domstolen inte fick döma någon som tidigare lidit 
av sinnessjukdom utan att inhämta en läkares utlåtande om vederbörandes 
sinnesbeskaffenhet vid brottstillfället.27

 
  

Den nya sinnessjuklagen innehöll även regler om hur de rättspsykiatriska 
undersökningarna skulle gå till. Häktade som skulle undersökas skulle föras 
till någon av fångvårdens sinnessjukavdelningar och undersökningen skulle 
utföras av läkare med erfarenhet av sinnessjukvård. Den häktade skulle 
stanna på sinnessjukavdelningen till dess att domen vunnit laga kraft och de 
som straffriförklarades skulle kvarhållas på avdelningen tills man hade 
kunnat bereda plats på ett sinnessjukhus. Det rättspsykiatriska utlåtandet 
skulle inte bara innefatta en bedömning av sinnestillståndet vid 
brottstillfället, utan även ange den undersöktes behov av vård. Lagen 
innehöll även regler om behandlingen av de sinnessjuka fångarna, de skulle 
vårdas på fångvårdens sinnessjukavdelningar och inte flyttas till hospital, 
men om fången vid strafftidens slut fortfarande behövde psykiatrisk skulle 
han eller hon överföras till ett vanligt sinnessjukhus.28

 
  

Den nya sinnessjuklagen medförde stora förändringar när det gällde 
genomförandet av de rättspsykiatriska undersökningarna, men även för 
behandlingen av de straffriförklarade och de sinnessjuka fångarna. Det 
visade sig att det var svårt att genomföra de föreskrivna förändringarna. 

                                                 
23 Qvarsell, 1993, s. 219. 
24 Sinnessjuklag (1929:321) 
25 Qvarsell, 1993, s. 220 f. 
26 Qvarsell, 1993, s. 273. 
27 Qvarsell, 1993, s. 222. 
28 Qvarsell, 1993, s. 222. 
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Antalet rättspsykiatriska undersökningar ökade kraftigt men endast ett 
mycket litet antal läkare inom fångvården uppfyllde kraven på psykiatrisk 
kompetens. Dessutom ökade behovet av platser på fångvårdens 
sinnessjukavdelningar i och med att de som undersökts skulle stanna där 
tills domen vunnit laga kraft eller plats kunde beredas på hospital. De 
rättspsykiatriska undersökningarna tog också betydligt längre tid än de 
föreskrivna två månaderna och väntetiden för en plats på sinnessjukhus för 
de straffriförklarade var så lång att man nödgades inrätta särskilda 
”vänteanstalter” inom fångvården. Rättspsykiatrin fick med den nya 
sinnessjuklagen en ökad betydelse i och med att det i vissa fall blev 
obligatoriskt att genomföra rättspsykiatriska undersökningar och att det 
ställdes större krav på sinnessjukvården inom fångvården.29

 
 

Under 1900-talets tre första decennier genomfördes flera förändringar i den 
svenska lagstiftningen och i det sätt på vilket fångarna behandlades som alla 
pekade i samma riktning. Strävan att påverka den enskilde individen som 
hade begått brott var viktigare än att med hårda straff försöka avskräcka 
andra från att träda in på brottets bana. Detta betyder inte att 
allmänpreventionstanken hade försvunnit som motiv för straff. Tvärtom fick 
den en förnyad aktualitet under mellankrigstiden, inte minst för att många 
jurister ansåg att en konsekvent genomförd individualprevention innebar ett 
hot mot rättssäkerheten. Principen om ”allas likhet inför lagen”, som var ett 
viktigt inslag i både den klassiska straffrättsläran och i det som brukar kallas 
det allmänna rättsmedvetandet, förutsatte att personer som begått likartade 
brott fick likartade straff, i annat fall skulle allmänheten tappa förtroende för 
lagen och rättsskipningen.30

 
  

Strafflagsreformen under 1900-talets första hälft gick ut på att strafflagens 
uppgift skulle vara att skydda samhället mot den skada som brottsligheten 
förorsakade och detta borde ske genom individualpreventiva åtgärder. 
Tanken på straff som vedergällning tillhörde historien. Frågan om 
brottslighetens bekämpande kunde inte längre vara en fråga för enbart 
jurister, utan för hela samhället. Alla som begick brott skulle behandlas så 
humant som möjligt och brottsligheten skulle bekämpas effektivt, men utan 
att man för den skull inkräktade på rättssäkerheten.31 Alla brottslingar med 
ett uttalat psykiatriskt vårdbehov skulle erhålla psykiatrisk vård på 
sinnessjukhus. Brottslingar som tidigare ansetts som fullt tillräkneliga och 
som därför ådömts fängelsestraff hänvisades nu till psykiatrisk vård, denna 
förändrade praxis tvingade snart fram en ändring av bestämmelserna.32

 
   

År 1945 genomfördes en förändring av tillräknelighetsbestämmelserna i SL 
som innebar att det infördes ett krav på kausalsamband mellan 
sinnestillståndet och den brottsliga gärningen för att straffriförklaring skulle 
kunna ske. Reformen innebar också att jämställdhetsbegreppet infördes i 
lagstiftningen. En fullständig omarbetning av SL påbörjades och 
                                                 
29 Qvarsell, 1993, s. 222 f. 
30 Qvarsell, 1993, s. 305. 
31 Qvarsell, 1993, s. 309. 
32 Belfrage, 1995, s. 26. 
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Strafflagberedningen lade år 1956 fram ett förslag till ny lagstiftning.33 I sitt 
slutbetänkande föreslog Strafflagberedningen att straffriförklaringarna 
skulle avskaffas, en handling som begås av någon som är från sina sinnens 
bruk, kunde enligt lagrådets mening inte tillräknas såsom uppsåtlig eller 
vårdslös och vore därför inte att bedöma som brott, tillräknelighetsläran 
ansågs ha spelat ut sin roll.34 I stället skulle de psykiskt störda 
lagöverträdarna, om vårdbehov förelåg, dömas till vård på sinnesjukhus 
eller till öppen psykiatrisk vård. Individualpreventiva skäl skulle enligt 
förslaget vara avgörande för om en sådan vårdåtgärd kom till stånd. Vidare 
föreslog beredningen att de psykiskt störda lagöverträdarna inte skulle 
kunna dömas till fängelse samt att det även i övrigt skulle råda 
inskränkningar i påföljdsvalet för dem.35 Brottsbalken trädde i kraft år 1965. 
Det förefaller som om man under förarbetena till Brottsbalken föreställde 
sig uppsåtsrekvisitet såsom mera restriktivt än hur det uppfattades vid 
Strafflagens tillkomst och också vid rättspraxis efter Brottsbalkens 
tillkomst.36

 
  

Påföljdssystemet skulle utformas på ett sådant sätt att samhället kunde 
skydda sig mot brott och förebygga brottslighet som socialt fenomen. Någon 
fri vilja eller något moraliskt ansvar fanns inte. Alla människor var, 
oberoende av sin förmåga att följa lagen, socialt ansvariga för sina 
handlingar. Påföljden skulle följaktligen bestämmas med hänsyn till den 
enskilde brottslingens behov av vård eller fostran eller, för det fall han 
bedömdes som farlig, samhällets behov av skydd mot honom eller henne.37 
Tillräknelighetsläran kom därmed att formellt avskaffas, även om den i 
realiteten, genom fängelseförbudet och möjligheten att låta den enskilde 
brottslingen vara fri från påföljd, kom att överflyttas till påföljdsledet.38

 
 

Det har alltid varit något av ett dilemma för psykiatrin att man var tvungen 
att försöka förena rollen som, å ena sidan en medicinsk och humanitär 
verksamhet som alltid satte den sjukes bästa i centrum och å den andra sidan 
att vara en del av den statliga administrationen med uppdrag att bidra till 
social stabilitet, men situationen blev särskilt delikat när man fick i uppdrag 
att ta hand om och försöka behandla personer som begått grova brott.39

                                                 
33 Skyddslag, SOU 1956:55. 

   

34 Strahl, 1976, s. 95. 
35 SOU 2002:3, s. 166. 
36 Strahl, 1976, s. 95. 
37 SOU 2002:3, s. 240. 
38 SOU 2002:3, s. 166. 
39 Qvarsell, 1993, s. 106. 
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3 Nuvarande ordning 
I svensk rätt förutsätts för straffrättsligt ansvar inte att den tilltalade är 
tillräknelig. I nästan alla andra rättsordningar ingår däremot ett krav på 
tillräknelighet bland brottsrekvisiten. Förenklat uttryckt innebär ett sådant 
krav att brott kan begås endast av den som har förövat och inte förlorat viss 
förmåga att förstå betydelsen av vad han eller hon gör och en viss förmåga 
att kontrollera sitt handlande.40  Svensk rätts särställning i detta hänseende 
kommer tydligast till uttryck i det förhållandet att allvarligt psykiskt störda 
lagöverträdare inte bara anses kunna föröva brott utan också dömas till 
påföljd för brott.41

 
 

Tidigare gällde ett så kallat fängelseförbud för personer som begått brott 
under påverkan av en allvarlig psykisk störning, men genom en lagändring i 
Brottsbalken byttes fängelseförbudet ut mot en presumtion för att annan 
påföljd än fängelse skall väljas. Fängelse får därför numera dömas ut för 
allvarligt psykiskt störda personer om det finns synnerliga skäl. 
 
 
3.1 Allvarlig psykisk störning 
 
Genom psykiatrireformen 1991-1992 ville man anpassa språket till nutida 
terminologi, stärka rättsskyddet för såväl den dömde som allmänheten samt 
begränsa möjligheterna att döma till psykiatrisk vård.42 Reformen innebar 
att den dåvarande gällande lagen inom den psykiatriska vården och de 
psykiskt störda lagöverträdarna upphörde att gälla och istället trädde två nya 
lagar, Lagen om psykiatrisk tvångsvård43 och Lagen om rättspsykiatrisk 
vård44, i kraft. Det tidigare gällande begreppet psykisk sjukdom som 
inkluderade alla sjukdomar med psykiska symptom oavsett deras orsaker, 
alltså psykoser, neuroser och insufficienstillstånd av olika slag ersattes med 
samlingsbegreppet allvarlig psykisk störning. Psykisk störning är 
grundbegreppet men kvalificeras genom ordet allvarlig vilket innebär att 
allvarlig psykisk störning får en snävare betydelse än enbart psykisk 
störning.45 Allvarlig psykisk störning infördes samtidigt också i 
Brottsbalken vad avsåg regler för påföljdsval för psykiskt störda 
lagöverträdare. Man ville undanröja den bristande överrensstämmelsen 
mellan den straffrättsliga regleringen och den administrativa 
vårdlagstiftningen.46

 
  

                                                 
40 Jareborg & Zila, 2007, s. 18. 
41 Kindström Dahlin & Franklin, JT 2009/10, s. 175 f. 
42 Belfrage, 1995, s. 30. 
43 Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. 
44 Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. 
45 Prop. 1990/91:58, s. 453. 
46 Prop. 1990/91:58, s. 453. 
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3.1.1 Innebörd enligt förarbetena 
I förarbetena anges följande tillstånd som skall kunna användas som en 
vägledning i vad som skall omfattas i begreppet allvarlig psykisk störning: 
  
”Till allvarlig psykisk störning bör i första hand räknas tillstånd av 
psykotisk karaktär, således tillstånd med störd realitetsvärdering och med 
symtom av typen vanföreställningar, hallucinationer och förvirring. Till 
följd av en hjärnskada kan vidare en psykisk funktionsnedsättning av 
allvarlig art (demens) med störd realitetsvärdering och bristande förmåga 
till orientering i tillvaron uppkomma.  
 
Till allvarlig psykisk störning bör också räknas allvarliga depressioner med 
självmordstankar. Vidare bör dit föras svårartade personlighetsstörningar 
(karaktärsstörningar), exempelvis vissa invalidiserande neuroser och 
personlighetsstörningar med impulsgenombrott av psykoskaraktär.  
 
Tvångsvård bör vidare kunna aktualiseras när en krisreaktion är sådan att 
påverkan på den psykiska funktionsnivån blir så uttalad att den är av 
psykotisk art.  
 
Till allvarlig psykisk störning bör hänföras också alkoholpsykoserna, såsom 
delirium tremens, alkoholhallucinos och klara demenstillstånd. Detsamma 
gäller de psykoser som kan drabba narkotikamissbrukare. Även i andra 
situationer när en missbrukare har kommit in i ett allvarligt 
förvirringstillstånd och det är uppenbar fara för hans fysiska hälsa eller liv 
skall tvångsvård kunna tillämpas. I vissa fall kan vidare ett 
abstinenstillstånd vara så svårartat att det under en kortare tid måste 
betecknas som en allvarlig psykisk störning.” 47

 
  

I förarbetena påpekas vidare att ett allvarligt missbruk som enbart leder till 
kroppsliga komplikationer självklart inte skall leda till att psykiatrisk 
tvångsvård tillämpas. Inte heller enbart psykisk utvecklingsstörning skall 
medföra att förutsättningarna för sådan vård föreligger. Däremot kan en 
psykisk funktionsnedsättning som beror på åldrande och som tar sig uttryck 
i så kallat åldersdement beteende vara så kraftig att begreppet allvarlig 
psykisk störning är tillämpligt.48 Uppräkningen i förarbetena av tillstånd 
som borde falla in under begreppet allvarlig psykisk störning är inte 
uttömmande men dock omfattande.49 Bedömningen av om en psykisk 
störning är allvarlig måste ske utifrån både störningens art och dess grad.50

 
  

                                                 
47 Citerat ur: Prop. 1990/91:58, s. 86. 
48 Prop. 1990/91:58, s. 86. 
49 1990/91:JuU34, s. 28 f.  
50 Prop. 1990/91:58, s. 87. 
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3.1.2 Tolkning av begreppet 
En av grundförutsättningarna för psykiatrisk tvångsvård och särreglering vid 
straffrättsliga påföljdsbestämningar skall alltså vara att personen lider av en 
allvarlig psykisk störning. Begreppet allvarlig psykisk störning kom att 
understryka att bedömningen av psykiska störningar skall baseras på en 
helhetsbild och att både biologiska, psykologiska och sociala faktorer 
samspelar och förstärker varandra.51 Allvarlig psykisk störning är ett 
svåravgränsat juridiskt begrepp. Kombinationen psykisk störning och brott 
är oerhört komplex och det torde vara mycket svårt att på detta område 
skapa ett fullkomligt system. Det handlar om att göra en avvägning mellan 
olika intressen, främst humanitet och samhällsskydd.52 Genom 
begreppsbytet ville man anpassa terminologin till ett modernt medicinskt 
språkbruk samt skapa en begreppsbildning som även var väl ägnad som 
grund för den straffrättsliga regleringen. Begreppet allvarlig psykisk 
störning var avsett att ha en något snävare betydelse än begreppet psykisk 
sjukdom enligt den tidigare lagen om psykiatrisk tvångsvård. I förhållande 
till uttrycket sinnessjukdom som tidigare användes i Brottsbalken har 
emellertid allvarlig psykisk störning en något vidare innebörd. En viktig del 
i begreppsbytet var att avskaffa jämställdhetsbegreppet som hade utsatts för 
omfattande kritik då begreppet gav upphov till oenhetlig praxis och som 
redan innan avskaffandet tolkades mer restriktivt än tidigare. Flera av de fall 
som tidigare omfattades av jämställdhetsbegreppet omfattas inte längre av 
begreppet allvarlig psykisk störning.53

 
 

Bedömningen av om en psykisk störning är allvarlig måste ske utifrån både 
störningens art och dess grad.54 Med art avses sjukdomstypen, den psykiska 
störningen är exempelvis av allvarlig art så länge påtaglig risk föreligger för 
att de psykiska symptomen återkommer om behandlingsinsatserna avbryts 
och grad syftar på den psykosociala funktionsnivån och på hur svåra 
symptomen är.55 En del typer av psykiska störningar är allvarliga till såväl 
art som grad. Vissa psykiska störningar, till exempel schizofreni, får alltid 
anses som allvarliga till sin art men behöver däremot inte vara allvarliga till 
sin grad och kan ha ett tämligen lindrigt förlopp. Andra psykiska störningar 
såsom depressioner är inte alltid av allvarlig art, utan här måste betydelsen 
av störningen grad bli mera omedelbart avgörande för bedömningen. En 
sammanvägning får göras i varje enskilt fall av arten av störningen och de 
symptom som i övrigt belyser graden av störningen.56

 

 I samband med 
prövningen måste hänsyn tas till växlingar i tillståndet och risken för 
återfall. Enligt socialtjänstens allmänna råd angående tolkningen av 
begreppet allvarlig psykisk störning framgår att följande tillstånd bör 
räknas: 

                                                 
51 Prop. 1990/91:58, s. 85. 
52 Rönnblom, SvJT 2005, s. 362. 
53 Prop. 1990/91:58, s. 453. 
54 Prop. 1990/91:58, s. 87. 
55 SOSFS 2000:12 3 kap. 
56 Prop. 1990/91:58, s. 87. 
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- ”psykos, dvs. tillstånd med störd verklighetsuppfattning och med något 
av symptomen förvirring, tankestörning, hallucination och 
vanföreställning,  

- depression med självmordsrisk, 
- svår personlighetsstörning med impulsgenombrott av psykotisk karaktär 

eller annan psykotisk episod, och 
- svår psykisk störning med starkt tvångsmässigt beteende” 57

 
 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att allvarlig psykisk störning är ett 
juridiskt begrepp som är avsett att omfatta sådana mera kvalificerade former 
av psykiska störningar som bör föranleda straffrättslig särbehandling. 
Allvarlig psykisk störning utgör också en grundförutsättning för tvångsvård 
i administrativ ordning.58

 
  

 
3.2 Straffrättsliga regleringen 
 
I fråga om personer som har begått brott under påverkan av en allvarlig 
psykisk störning gäller specialregler för påföljdsvalet. De straffrättsliga 
regleringar som är av central betydelse för psykiskt störda lagöverträdare är 
Brottsbalken 30 kap. 6 §, 31 kap. 3 § och 29 kap. 3 §.  
 
I åtskilliga fall, där brott begåtts av någon som är utpräglat psykiskt störd, 
förefaller det onödigt att ställa honom inför rätta. I Rättegångsbalken59

 

 20 
kap. 7 § punkt 4 föreskrivs att åklagare får besluta att underlåta åtal för ett 
brott om psykiatrisk vård kommer till stånd. Sålunda får åtal underlåtas om 
det av särskilda skäl är uppenbart att det inte krävs någon påföljd för att 
avhålla den misstänkte från vidare brottslighet och åtal inte heller krävs av 
andra skäl. 

3.2.1 Fängelseförbudet 
Brottsbalken 30 kap. 6 § kan sägas i viss mån vara en kvarleva av de så 
kallade straffriförklaringarna som avskaffades genom Brottsbalken.60

                                                 
57 Citerat ur: SOSFS 2000:12 3 kap & SOSFS 2008:18. 

 Det 
tidigare absoluta fängelseförbudet i Brottsbalken 30 kap. 6 § som innebar att 
rätten inte kunde döma ut ett fängelsestraff, om det kunde konstateras att 
den tilltalade begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning 
ändrades den 1 juli 2008 till en presumtion för att annan påföljd än fängelse 
skall väljas. Fängelse får därför numera dömas ut för allvarligt psykiskt 
störda personer om det finns synnerliga skäl. I förarbetena till den nya 
ändringen framgår att fängelseförbudet har styrts främst av 
individualpreventiva syften, framförallt den tilltalades behov av vård. 
Begreppet allvarlig psykisk störning syftar således inte till att definiera den 

58 Borgeke, 2008, s. 291. 
59 Rättegångsbalk (1942:740). 
60 Brottsbalkskommentaren, BrB 30 kap. 6 §, Zeteo. 
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grupp av personer som inte skall kunnas anses bära ett straffrättsligt ansvar. 
Det kan inte heller anses föreligga något hinder på grund av vårdaspekten 
mot att göra det möjligt att döma till fängelse i fall där brottet begåtts under 
påverkan av en allvarlig psykisk störning så länge undantag lämnas för de 
mest psykiskt störda lagöverträdarna. 61

 
 

För att paragrafen skall vara tillämplig måste alla objektiva och subjektiva 
rekvisit enligt ett ifrågakommande straffbud vara uppfyllda, och det får inte 
föreligga någon grund för brottslighetens uteslutande, såsom exempelvis 
nödvärnsrätt. Med utgångspunkt i den stördes måhända oriktiga 
föreställning om situationen har man att bedöma, huruvida han hållit sig 
inom vad som inte är uppenbart oförsvarligt. Skillnaden kan, om mannen är 
svårt psykiskt störd, förefalla subtil, men den är det inte om hans störning är 
av lättare grad. Frågan om en gärning är brottslig bör bedömas efter samma 
linjer vare sig gärningsmannen är normal eller inte. Det måste anses vara en 
viktig princip, att psykiskt störda inte på grund av sin störning förklaras 
brottsliga.62

 
 

Det stadgas i Brottsbalken 30 kap. 6 § första stycke att den som har begått 
ett brott under påverkan av allvarlig psykisk störning i första hand skall 
dömas till en annan påföljd än fängelse. Rätten får vidare döma till fängelse 
endast om det finns synnerliga skäl. Domstolen skall pröva om det 
föreligger ett vårdbehov vid tidpunkten för domstolens prövning. Föreligger 
fortfarande en allvarlig psykisk störning vid domstillfället, kan den tilltalade 
överlämnas till rättspsykiatrisk vård enligt Brottsbalken 31 kap. 3 §. Om det 
saknas förutsättningar för rättspsykiatrisk vård eller annan särskild vård eller 
om det annars finns skäl för det, kan en icke frihetsberövande påföljd 
komma ifråga.63 Vid bedömningen av om det finns synnerliga skäl skall 
rätten beakta om brottet har ett högt straffvärde, om den tilltalade saknar 
eller har ett begränsat behov av psykiatrisk vård, om den tilltalade i 
anslutning till brottet själv har vållat sitt tillstånd genom rus eller på något 
annat liknande sätt samt omständigheterna i övrigt. Fängelse kan 
exempelvis dömas ut om ett mycket allvarligt brott har begåtts under 
påverkan av ett hastigt övergående psykostillstånd.64

 
  

Enligt motiven bör som ett riktvärde gälla att straffvärdet skall uppgå till 
minst fyra år för att man skall frångå huvudregeln och döma till fängelse i 
fall där den tilltalade har begått gärningen under påverkan av en allvarlig 
psykisk störning.65

                                                 
61 Prop. 2007/08:97, s. 18. 

 Domstolen måste göra en helhetsbedömning, fyra års 
gränsen utesluter inte fängelse helt, det ger istället en anvisning om att 
fängelse som huvudregel inte skall aktualiseras vid ett straffvärde under fyra 
år. För en person som i och för sig faller in under det absoluta 
fängelseförbudet, men som själv vållat sitt tillstånd i anslutning till 
gärningen skall en prövning göras av om det föreligger synnerliga skäl för 

62 Brottsbalkskommentaren, BrB 30 kap. 6 §, Zeteo. 
63 Prop. 2007/08:97, s. 37 f.  
64 Prop. 2007/08:97, s. 1. 
65 Prop. 2007/08:97, s. 22 f. 
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fängelse.66 Kravet på synnerliga skäl innebär att bedömningen av om sådana 
skäl finns skall präglas av restriktivitet. Straffvärdet är dock av underordnad 
betydelse i en situation där den tilltalade själv har vållat sitt tillstånd. För att 
tillståndet skall anses vara självförvållat krävs alltså att det är direkt 
föranlett av ett förfarande som den tilltalade med vetskap om sitt sätt att 
reagera borde ha avstått ifrån. Eget vållande skall tala för fängelse 
oberoende av straffvärdet.67 Den tilltalades brist på behov av vård och 
återfall i brott är två ytterligare omständigheter som talar för fängelse.68

 
  

I Brottsbalken 30 kap. 6 § andra stycket stadgas dock att fängelse inte får 
dömas ut när en tilltalad till följd av sin allvarliga psykiska störning har 
saknat förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande 
efter en sådan insikt. Detta gäller emellertid inte om han eller hon i 
anslutning till gärningen själv har vållat sin bristande förmåga genom rus 
eller på något annat liknande sätt. En viktig förutsättning för att 
fängelseförbudet skall vara tillämpligt är kravet på kausalitet, att det finns 
ett orsakssamband mellan den allvarliga psykiska störningen och brottet. 
Om den tilltalade led av en allvarlig psykisk störning när brottet begicks, 
torde det ofta vara uppenbart att brottet begåtts under påverkan av 
störningen, men kravet på orsakssamband kan inte anses uppfyllt om den 
psykiska störningen inte kan antas ha haft ett avgörande inflytande på den 
tilltalades handlingssätt.69 Kravet på kausalitet som en förutsättning för att 
gärningsmannen inte skall kunna dömas till fängelse är ett utflöde av den så 
kallade tillräknelighetsläran som, enkelt uttryckt, innebär att den som inte är 
tillräknelig och därför inte kan göras ansvarig för sina gärningar heller inte 
skall kunna straffas för dem.70

 
 

För att den tilltalade skall anses ha saknat förmåga att inse gärningens 
innebörd krävs att han eller hon i avsevärd grad har brustit i sin bedömning 
av och föreställning om den situation i vilken gärningen begåtts. Det rör sig 
om fall när den tilltalade inte har kunnat bedöma sin gärning och relatera 
den till dess faktiska sociokulturella sammanhang, dvs. när han eller hon 
trott sig befinna sig i en annan verklighet. 71 Domstolen skall alltså pröva 
om den tilltalade rimligen har haft förmågan att förstå innebörden av sitt 
handlande. Även om den tilltalade har insett gärningens innebörd, kan han 
eller hon till följd av den allvarliga psykiska störningen ha saknat förmåga 
att anpassa sitt handlande efter denna insikt. Den tilltalade har då visserligen 
bedömt och värderat verkligheten på ett riktigt sätt men har till följd av sitt 
tillstånd saknat förmåga till kontroll över sitt handlande.72

 
  

I Brottsbalken 30 kap. 6 § tredje stycket stadgas att den tilltalade skall vara 
fri från påföljd om rätten i fall som avses i första eller andra stycket finner 

                                                 
66 Prop. 2007/08:97, s. 28. 
67 Prop. 2007/08:97, s. 24. 
68 Prop. 2007/08:97, s. 39. 
69 Prop. 1990/91:58, s. 458. 
70 Brottsbalkskommentaren, BrB 30 kap. 6 §, Zeteo. 
71 Prop. 2007/08:97, s. 40. 
72 Prop. 2007/08:97, s. 40. 
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att någon påföljd inte bör dömas ut. En sådan förklaring, att den tilltalade 
skall vara fri från påföljd, är inte att förväxla med den påföljdseftergift 
varom stadgas i Brottsbalken 29 kap. 6 §. Förklaringen är emellertid inte 
heller att likställa med ett frikännande. En förutsättning för förklaringen är, 
att den tilltalade har begått brott, och han skall i domen förklaras ha begått 
brottet eller förklaras skyldig till detta. Förklaringen betyder endast, att på 
brottet inte skall följa en brottspåföljd. Detta utesluter inte, att förverkande 
eller annan särskild rättsverkan kan inträda.73

 
 

3.2.2 Överlämnande till rättspsykiatrisk vård 
I Brottsbalken 31 kap. 3 § första stycket stadgas att den som lider av en 
allvarlig psykisk störning och som begår ett brott för vilket påföljden inte 
bedöms kunna stanna vid böter kan överlämnas till rättspsykiatrisk vård. En 
förutsättning är att det med hänsyn till den tilltalades psykiska tillstånd och 
personliga förhållanden i övrigt är påkallat. Något krav på orsakssamband 
mellan brottet och den psykiska störningen finns inte när det gäller 
överlämnande till rättspsykiatrisk vård enligt första stycket.74 Detta gör att 
personkretsen som kan dömas till rättspsykiatrisk vård i detta hänseende är 
vidare. Avgränsningen görs alltså vid kravet att gärningsmannen lider av en 
allvarlig psykisk störning vid domstillfället. Det kan således innefatta 
gärningsmän som blivit sjuka efter att brottet begåtts eller de gärningsmän 
som var psykiskt sjuka vid gärningstillfället men där sjukdomen inte är 
kopplad till gärningen. Ett överlämnande till rättspsykiatrisk vård förutsätter 
att domstolen förordnat om en rättspsykiatrisk undersökning i någon form 
innan dom meddelas och att det alltså har gjorts en medicinsk prövning av 
behovet av vård.75

 
 

I Brottsbalken 31 kap. 3 § andra stycket stadgas att när en domstol 
överlämnar en lagöverträdare till rättspsykiatrisk vård, får den i vissa fall 
besluta att frågan om vårdens upphörande skall avgöras av 
förvaltningsdomstol istället för som i vanliga fall av chefsöverläkaren. 
Förutsättningarna för en sådan särskild utskrivningsprövning är att brottet 
begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning och att det till följd 
av den psykiska störningen finns risk för att lagöverträdaren återfaller i 
brottslighet av allvarligt slag. Således finns här också ett krav på kausalitet 
mellan gärningen och gärningsmannens psykiska tillstånd.  
 
Särskild utskrivningsprövning skall kunna utnyttjas i första hand då 
riskbedömningen avser brott som riktar sig mot eller innebär fara för någon 
annans liv, hälsa eller personliga säkerhet. Kravet på att det skall vara fråga 
om brottslighet som är av allvarligt slag innebär att det skall ske en samlad 
bedömning där inte bara enskilda gärningar utan även den totala 
omfattningen av brotten och sambandet mellan dessa får vägas in.76

                                                 
73 Brottsbalkskommentaren, BrB 31 kap. 3 §, Zeteo. 

 Har 

74 Prop. 2007/08:97, s. 9. 
75 Borgeke, 2008, s. 380. 
76 Grönwall och Holgersson, 2009, s. 187 f. 
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domstolen beslutat om särskild utskrivningsprövning gäller att vården skall 
upphöras när det inte längre till följd av den psykiska störningen som 
föranlett beslutet om särskild utskrivningsprövning finns risk för att den 
dömde återfaller i brottslighet som är av allvarligt slag och det heller inte 
med hänsyn till patientens psykiska tillstånd och personliga förhållanden i 
övrigt är påkallat. Frigivningsprövningen görs i dessa fall av 
förvaltningsrätten efter anmälan av chefsöverläkaren eller efter ansökan av 
den dömde.77

 
  

3.2.3 Förmildrande omständighet 
I Brottsbalken 29 kap. 3 § första stycket 2 punkten stadgas att rätten vid 
bedömningen av straffvärdet såsom förmildrande omständighet särskilt skall 
beakta om den tilltalade till följd av en allvarlig psykisk störning haft 
nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande 
efter en sådan insikt. Det krävs inte att störningen är av något kvalificerat 
slag. Avsikten är att frågan om hur framträdande en psykisk störning bör 
vara för att kunna utgöra en förmildrande omständighet vid bedömningen av 
brottets straffvärde skall avgöras efter omständigheterna i det enskilda fallet. 
Allvarlig psykisk störning skall här kunna tolkas mindre restriktivt men 
fortfarande torde dock normalt krävas att gärningsmannen utan eget 
vållande hamnat i situationen i fråga. Det måste dock vara fråga om en mera 
påtaglig psykisk störning. Bestämmelsen kan tillämpas även om den 
tilltalade vid domstillfället är psykiskt återställd eller har en lägre grad eller 
en annan form av psykisk störning än vid gärningstillfället.78

 
   

Med hänsyn till kravet att den tilltalades förmåga till insikt eller anpassat 
handlande skall ha varit nedsatt skall den psykiska störningen på ett mera 
påtagligt sätt ha haft betydelse vid gärningstillfället. I vilken utsträckning 
straffvärdet skall reduceras blir beroende av i hur hög grad störningen haft 
inverkan på den tilltalades handlande. Ju större inverkan störningen haft, 
desto mer bör straffvärdet reduceras.79

 
  

 
3.3 Riskbedömningar 
 
Överlämnande till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning 
får som ovan nämnts endast ske om brottet begåtts under påverkan av en 
allvarlig psykisk störning och att det till följd av den psykiska störningen 
finns risk för att lagöverträdaren återfaller i brottslighet av allvarligt slag. 
Det innebär enligt gällande rätt att såväl det rättspsykiatriska teamet som 
domstolen måste göra en riskbedömning för att överlämnande till 
rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning skall kunna väljas 
som påföljd. Motsvarande bedömning måste därefter göras av 

                                                 
77 Borgeke, 2008, s. 380 f. 
78 Grönwall och Holgersson, 2009, s. 173. 
79 Grönwall och Holgersson, 2009, s. 174. 
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förvaltningsrätt vid utskrivning från den rättspsykiatriska vården när denna 
förenats med särskild utskrivningsprövning.    
 
Bedömningar av en persons ”farlighet” eller vilken grad av ”risk” han eller 
hon utgör är, och har alltid varit, mycket kontroversiellt. Riskbedömningar 
av detta slag är oerhört komplicerade att utföra, avhängigt bland annat det 
faktum att ytterst få personer är konstant farliga, givet alla tänkbara 
situationer och miljöer.80  Under 1970-talet presenterades forskningsresultat 
som visade att psykiatrer var dåliga på att predicera farlighet och ofta 
överdrev farlighetsriskerna. Dessa forskningsresultat ledde till en debatt och 
har inneburit att få, eller inga kriminologer, psykiatrer eller psykologer anser 
sig kunna göra farlighetsbedömningar.81

 

 I Sverige togs exempelvis den 
tidsobestämda påföljden internering bort med hänvisning till att: 

”möjligheterna att bedöma riskerna för återfall i våldsbrott är 
begränsade”.82

 
 

De metoder som finns för att bedöma farlighet är osäkra. De strukturerade 
instrument som hittills har utvecklats är säkrare än slumpen, men 
fortfarande missbedöms många.83 Det måste betraktas som ett rimligt 
rättssäkerhetskrav från den dömde att bli bedömd såsom ”risk”, eller inte, 
utifrån en någorlunda likartad ram. På samma sätt som det är ett berättigat 
krav från allmänheten att i möjligaste mån skyddas mot ”farliga” 
individer.84 Riskbedömningar kan göras på flera sätt. Ursprungligen gjordes 
enbart kliniska, ostrukturerade bedömningar men i ökande utsträckning 
börjades strukturerade metoder och instrument att användas, framförallt 
inom rättspsykiatrin. Idag används alltmer en kombination av instrument 
och strukturerade intervjuer. Kliniska bedömningar utförs av klinikern på 
basis av utbildning, erfarenhet och kunskaper om viktiga omständigheter i 
det enskilda fallet. Instrumenterade bedömningar använder en explicit 
modell där förutbestämda risk- och skyddsfaktorer vägs samman enligt ett i 
förväg upprättat system.85

 

 Syftet med riskbedömningar är inte att förutse 
brott, prediktion, utan att förhindra våldshandlingar, prevention. 

Ett instrument som växt fram under de senaste åren är HCR-2086

                                                 
80 SOU 1996:185, bilaga 10, s. 327 ff. 

 som 
omfattar tjugo riskfaktorer som genom forskning identifierats såsom viktiga 
för att mäta risken för våldshandlingar bland psykiskt störda (se Bilaga A). 
Varje faktor poängsätts enligt ett fastställt formulär, där hög poäng i 
formuläret betyder hög återfallsrisk. Läkaren gör en omfattande granskning 
av såväl historiska data, som kliniska data och data som gäller framtida 
planering och riskhantering. Användaren uppmanas även att aktivt beakta 
och ta hänsyn till andra faktorer som i det enskilda fallet kan vara viktiga för 

81 Belfrage, 1995, s. 71 f.  
82 Citerat ur: Prop. 1980/81:76, s. 36. 
83 Svårt bedöma risker i psykiatrin, 2005. 
84 Belfrage, 1995, s. 84. 
85 Riskbedömningar inom psykiatrin – kan våld i samhället förutsägas, 2005 s. 13, 21. 
86 Historical – Clincal – Risk managment 
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att bedöma risken för våld. Slutsatserna ska uttryckas som en relativ risk, 
där risken graderas som till exempel låg, måttlig eller hög. Instrumentet tar 
också hänsyn till inte bara statiska, historiska uppgifter utan också 
dynamiska, föränderliga riskfaktorer.87

 

 Ju högre poäng som erhålls, desto 
större återfallsrisk.  

Ytterligare ett instrument som utvecklats de senaste åren är LSI-R88. 
Instrumentet har utvecklats utifrån ett behov av ett hjälpmedel för 
riskhantering som inte enbart tar utgångspunkten i att skatta återfallsrisken 
som sådan, utan också kartlägger klientens behov av stöd och behandling 
för att kunna minska risken för återfall i brott. Instrumentet bidrar med ökad 
kunskap om riskfaktorernas betydelse i det enskilda fallet och ger därmed 
också ökad möjlighet att utforma ändamålsenliga behandlingsplaner. 
Modellen innehåller 54 risk- och behovsfaktorer, med tio områden som 
täcks. Faktorerna poängsätts och en högre poäng på en enskild faktor 
innebär mindre behov och risk för återfall.89

 
 

Det finns stöd för att psykisk sjukdom utgör en riskfaktor för våldsbrott, 
forskning har visat att de svåraste psykiska tillstånden, psykoserna, medför 
en modest riskökning med avseende på sannolikheten att lagföras för 
våldsbrott. Det är oklart om det är psykoserna i sig som driver 
våldsbeteendet, eller om den ökade risken snarare går att hänföra till andra 
associerade faktorer såsom fattigdom, samtidigt missbruk, antisociala 
personlighetsstörningar eller begåvningshandikapp.90 Det stora flertalet 
allvarligt psykiskt sjuka personer är inte våldsamma mot andra människor. 
Det är endast en liten andel av de personer som är psykiskt sjuka som begår 
våldshandlingar, även om det finns tecken på att det grova våldet ökar i 
gruppen psykiskt sjuka. Av alla våldsbrott som begås i samhället utförs till 
exempel endast fem procent av personer som har vårdats för psykoser.91

 
  

 
3.4 Praxis 
 
Under det här kapitlet kommer jag att redogöra för en del av de rättsfall som 
jag anser har varit av betydelse för bedömningen av påföljdsvalet för 
psykiskt störda lagöverträdare.  
 

3.4.1 NJA 1995 s. 48 
Fallet som ofta betecknas som Flink-fallet handlade om sju mord och tre fall 
av försök till mord. Frågan handlade om den tilltalade begått gärningarna 
under påverkan av en allvarlig psykisk störning och om han vid 

                                                 
87 Riskbedömningar inom psykiatrin – kan våld i samhället förutsägas, 2005 s. 24 f. 
88 Level of Service Inventory Revised 
89 Rättsmedicinalverket; http://www.rmv.se/index.php?id=213 , 2011-05-09. 
90 Riskbedömningar inom psykiatrin – kan våld i samhället förutsägas, 2005 s. 20. 
91 Svårt bedöma risker i psykiatrin, 2005. Leijonhielm & Rydén, 2007, s. 111. 

http://www.rmv.se/index.php?id=213�
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domstillfället led av en sådan. Högsta domstolen fann att den tilltalade när 
brotten begicks befann sig i ett tillstånd av psykotisk karaktär och att detta 
tillstånd hade utlösts av kraftig alkoholberusning. Vidare kunde utredning 
inte med erforderlig tydlighet utvisa att den tilltalade led av en allvarlig 
psykisk störning före uppkomsten av det psykosartade tillståndet eller att 
han vid domstillfället led av en sådan störning. Av domen framgick att den 
tilltalade vid två tidigare tillfällen reagerat onormalt på alkoholintag.  
 
Med 1991 års reform ville man skapa en överrensstämmelse mellan 
kriterierna för psykiatrisk tvångsvård, för överlämnande till rättspsykiatrisk 
vård och det tidigare fängelseförbudet. Högsta domstolen gjorde 
bedömningen att det visserligen var troligt att den tilltalade vid 
gärningstillfället uppfyllde förutsättningarna för psykiatrisk tvångsvård men 
att det inte utan vidare borde innebära att fängelseförbudet ska vara 
tillämpligt. De framförde vidare att det inte kan ha varit reformens syfte att 
fängelseförbudet även generellt skulle omfatta även tillfälliga psykosartade 
tillstånd utlösta av alkohol- eller narkotikaberusning. Eftersom ett ruslöst 
tillstånd av psykotisk karaktär kan klinga av snabbt, skulle konsekvensen 
kunna bli att varken fängelse eller rättspsykiatrisk vård kan komma i fråga 
som påföljd ens för synnerligen allvarliga brott.   
 
Högsta domstolen menade att någon fullkomlig parallellitet mellan 
kriterierna för fängelseförbudet och för psykiatrisk tvångsvård i vart fall inte 
bör upprätthållas med avseende på kortvariga rusutlösta tillstånd av 
psykotisk karaktär. Således fann de att den tilltalade inte hade begått brotten 
under inflytande av en allvarlig psykisk störning i den mening som avses 
med fängelseförbudet i dåvarande Brottsbalken 30 kap. 6 §. Den tilltalade 
skulle av den anledningen dömas till fängelse. Högsta domstolen betraktade 
även vid bedömningen av straffvärdet att den tilltalade på grund av sitt 
psykosartade tillstånd får förutsättas ha haft starkt nedsatt förmåga att 
kontrollera sitt handlande vilket utgör en omständighet som enligt 
Brottsbalken 29 kap. 3 § första stycket 2 punkten skall beaktas som en 
förmildrande omständighet vid bedömningen av straffvärdet. Även med 
hänsyn tagen till detta och till omständigheterna i övrigt fann domstolen att 
det inte är möjligt att för en brottslighet som omfattar sju mord och tre 
mordförsök tillämpa annan påföljd än fängelse på livstid.92

 
 

3.4.2 NJA 1998 s. 162 
Målet gällde en man som hade knivdödat sin hustru och avgörande för 
påföljdsvalet var om han begått brottet under påverkan av en allvarlig 
psykisk störning och om han fortfarande led av en sådan störning. Frågan 
som Högsta domstolen hade uppe för behandling var om hur domstolen 
skall bedöma behovet av rättspsykiatrisk vård.  
 

                                                 
92 Borgeke, 2008, s. 295 f. 
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Det är domstolen som enligt Brottsbalken 31 kap. 3 § 1 st. skall bedöma om 
det finns behov av rättspsykiatrisk vård. Utrymmet för domstolens prövning 
är emellertid i viss mån begränsat. Domstolen måste fästa stort avseende vid 
innehållet i utlåtandet från den rättspsykiatriska undersökningen. Förutom 
en rättspsykiatrisk undersökning inhämtades i detta fall även ett utlåtande 
från Socialstyrelsens rättsliga råd. De omfattande utredningarna pekade åt 
olika håll. Enligt den rättspsykiatriska undersökningen led den tilltalade inte 
av någon allvarlig psykisk störning. Det rättsliga rådet ansåg dock att en 
sådan störning förelåg och att det fanns ett psykiatriskt vårdbehov. Högsta 
domstolen fann att den tilltalade bedömdes lida av en svår 
personlighetsstörning med impulsgenombrott av gränspsykotisk karaktär 
och att den var av sådan grad att den skulle anses utgöra en allvarlig psykisk 
störning.   
 
Högsta domstolen uttalade sig i fallet att om ett utlåtande även har inhämtats 
från Socialstyrelsens rättsliga råd och om detta är avvikande från 
utlåtandena från den rättspsykiatriska undersökningen så skall utlåtandet 
från det rättsliga rådet i allmänhet ses som det mera tillförlitliga men att 
domstolen inte får undandra sig från att jämföra och bedöma utlåtandena. 
Högsta domstolen uttalade sig även om att domstolen bör vara försiktig med 
att lägga egna iakttagelser om den tilltalades uppträdande under rättegången 
till grund för bedömningen då hans eller hennes uppträdande kan bero på 
olika faktorer som domstolen har svårt att överblicka. Den tilltalade i fallet 
överlämnades till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.93

 
  

3.4.3 NJA 2001 s. 899 
Fallet handlande om en man som gjort sig skyldig till ett flertal mycket 
allvarliga brott, bland annat grov våldtäkt under knivhot. Gärningarna 
begicks, i likhet med NJA 1995 s. 48, under påverkan av ett alkoholbetingat 
psykotiskt tillstånd och han bedömdes vid undersökningstillfället inte lida 
av någon allvarlig psykisk störning.  
 
Enligt Högsta domstolen var en principiell fråga i detta fall om betydelse 
bör tillmätas det förhållandet att gärningsmannen inte tidigare uppvisat 
någon alkoholutlöst psykotiskt, eller starkt avvikande, reaktion och inte 
kunnat förutse att han skulle reagera på sådant sätt vid berusning. Högsta 
domstolen bedömde att hans psykotiska tillstånd inte kunde anses vara 
självförvållat. Det sagda innebar att den tilltalade inte kunde dömas till vare 
sig fängelse eller överlämnande till rättspsykiatrisk vård. Han dömdes 
istället till skyddstillsyn med föreskrift om att underkasta sig psykiatrisk 
behandling samt dagsböter. 94

 
 

                                                 
93 Borgeke, 2008, s. 382 f. 
94 Borgeke, 2008, s. 296 f. 
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3.4.4 NJA 2004 s. 702 
Fråga om vilket underlag som bör krävas för att domstolen till grund för sitt 
påföljdsval skall kunna bedöma om den tilltalades tillstånd är att beteckna 
som en allvarlig psykisk störning. I fallet, som avsåg mordet på 
utrikesminister Anna Lindh, kom Högsta domstolen fram till att det i 
brottmål normalt gällande beviskravet ”ställt utom rimligt tvivel” inte gäller. 
Istället krävs, i vart fall när det gäller den psykiska störningen, att underlaget 
ger grund för bedömningen att övervägande skäl talar för att det är fråga om 
en psykisk störning som är allvarlig.  
 
I domskälen yttrar sig Högsta domstolen om att det är domstolens uppgift 
att pröva den utredning som lagts fram och försöka bilda sig en egen 
uppfattning på grundval av det materialet samt att olika faktorer påverkar 
denna prövning. Det kan vara sakkunskapen hos de personer som yttrat sig, 
det underlag som de har använt sig av, förutsättningarna för deras 
observationer av det psykiska tillståndet (till exempel undersöknings-
situation och tidsrymd) samt de bedömningar som de gjort och hur de 
redovisat dessa. Högsta domstolen påpekade vidare att detta ibland kan vara 
en vansklig uppgift, särskilt om meningarna går isär hos de medicinskt 
sakkunniga.  
 
I fallet gick de medicinskt sakkunnigas åsikter isär. Högsta domstolen valde 
att följa den rättsmedicinska utredningens utlåtande över Socialstyrelsens 
rättsliga råd med bland annat motiveringen att tidsrymden för den 
rättsmedicinska undersökningen hade varit avsevärt längre än för rättsliga 
rådet. Vid en samlad bedömning konstaterade Högsta domstolen att 
utredningen inte ansågs ge tillräckligt stöd för slutsatsen att övervägande 
skäl talade för att den tilltalades psykiska störning vare sig vid 
gärningstillfället eller vid domstillfället var av psykotisk karaktär. Att han 
led av en personlighetsstörning fick däremot anses belagt, men inte att 
denna var så svårtartad att den utgör eller vid brottstillfället utgjorde en 
allvarlig psykisk störning. Högsta domstolen dömde således den tilltalade 
till livstids fängelse för brottet.95

 
 

3.4.5 RH 2008:90 
Fråga i det så kallade Rödebymålet om den tilltalade varit i sådan grad 
medveten om sitt handlande att uppsåt kan ha förelegat. Klarlagt i fallet var 
att den tilltalade skjutit med ett hagelgevär mot två pojkar och därmed 
orsakat den enas död och åsamkat den andre livshotande skada efter att 
dessa trängt in på den tilltalades gård. Alla parter var eniga om att han vid 
gärningstillfället led av en allvarlig psykisk störning men frågan var om han 
hade begått ett brott? 
 

                                                 
95 Borgeke, 2008, s. 299. 
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Av utredningen framgick att den tilltalade innan skottlossningen vidtagit ett 
flertal åtgärder av skiftande slag, innefattande bland annat att han ur ett låst 
vapenskåp tagit fram hagelgeväret och laddat det och därefter gått ut på 
gårdsplanen. Det var även klarlagt att han under skottlossning vid ett par 
tillfällen laddat om geväret. Kort tid efter händelserna har han ställt tillbaka 
geväret och därefter ringt larmcentralen. Hovrätten uttalade i domskälen att 
det beteende som den tilltalade har uppvisat därmed får anses bära det 
medvetna handlandets yttre kännetecken. 
 
Vid bedömningen av den psykiska särartens betydelse för prövningen av om 
den tilltalade varit i tillräcklig grad medveten om sitt handlande noterade 
Hovrätten att det som den tilltalade företagit sig vid tillfället genomgående 
har utgjort reaktioner på händelser i omvärlden, han har blivit varse ett 
utifrån kommande hot och vidtagit en serie åtgärder för att bemöta detta. Att 
han vid gärningstillfället varit oförmågen att på normalt sätt överväga andra 
handlingsalternativ innebar emellertid inte att han, på ett sätt som utesluter 
uppsåt, varit omedveten om vad han faktiskt gjorde. Hovrätten fann att den 
tilltalade under händelseförloppet i sådan grad har varit medveten om vad 
han gjort att det inte på denna grund kan uteslutas att han hade uppsåt. 
Frågan blir då om han utan att ha haft för avsikt att döda insett eller varit 
säker på att den effekten ändå skulle inträda eller om han insett risken för 
effekten och i respektive handlingsögonblick förhållit sig likgiltig till att den 
förverkligades. Hovrätten bedömde att uppsåt förelåg. 
 
Då Hovrätten i enlighet med den rättspsykiatriska expertisen funnit att den 
tilltalade begått gärningarna under påverkan av en allvarlig psykisk störning 
rådde därmed fängelseförbud. I frågan om den tilltalade kunde överlämnas 
till rättspsykiatrisk vård rådde det skiljaktiga meningar. Den 
rättspsykiatriska undersökningen ansåg inte att den tilltalade led av en 
allvarlig psykisk störning vid domstillfället medan Socialstyrelsens rättsliga 
råd ansåg att en sådan störning förelåg även vid domstillfället. Hovrätten 
kom till den slutsatsen att det inte fanns övervägande skäl som talade för att 
han uppfyllde kriterierna för att kunna överlämnas till rättspsykiatrisk vård 
och att han således skulle vara fri från påföljd. 
 

3.4.6 RH 2009:14 
I detta rättsfall hade Hovrätten att bedöma frågan om påföljdsval enligt den 
nya lagstiftningen i Brottsbalken 30 kap. 6 §. Den rättspsykiatriska 
undersökningen konstaterade att den tilltalade hade begått gärningarna 
under påverkan av en allvarlig psykisk störning, och att han vid 
domstillfället hade en psykisk störning som dock till sin grad ej ansågs 
allvarlig. Hans psykiska tillstånd och personliga förhållanden talade i övrigt 
inte för ett behov av psykiatrisk vård som är förenat med frihetsberövande 
och annat tvång samt att det därmed ej fanns medicinska förutsättningar att 
överlämna honom till rättspsykiatrisk vård. 
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Hovrätten fann inte att han hörde till den kategori mest psykiskt störda för 
vilka fängelseförbud fortfarande råder. Den tilltalade hade dock till följd av 
sin psykiska störning haft en starkt nedsatt förmåga att inse gärningarnas 
innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt och hänsyn 
därtill togs i mildrande riktning vid bedömningen av straffvärdet. Vid 
påföljdsvalet uppkom frågan om synnerliga skäl förelåg för fängelse vid 
vilket domstolen hänvisade till förarbetena. Vid en helhetsbedömning av 
omständigheterna fann Hovrätten att sådana skäl för fängelse inte förelåg 
och således dömdes han istället till skyddstillsyn. 
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4 Den pågående utredningen 
Den pågående Psykiatrilagsutredningen96 beräknas avsluta sitt arbete i 
december i år. Utredningen skall göra en översyn av lagen om psykiatrisk 
tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård. Lagarna som de är utformade 
idag har fått kritik för att vara komplexa och behovet av två lagar kring två 
så närbesläktade vårdformer har ifrågasatts. Psykiatrisk tvångsvård är en 
vårdform, medan den rättpsykiatriska vården normalt även utgör 
verkställighet av en påföljd men vården är i allt väsentligt identisk.97 Med 
det nya förslaget så är tanken att det skall bli en lag som är strukturerad och 
indelad i kapitel. Den skall vara lätt att använda och förstå både för jurister 
och för psykologer, lagen skall kunna användas i det praktiska vårdarbetet 
även av den som inte är så bevandrad inom juridiken.98

 
 

 
4.1 Utredningens uppgift 
 
Av direktiven framgår att utredningen har som uppgift att göra 
lagstiftningen så pedagogisk och lättillgänglig som möjlig och dessutom 
anpassad till de etiska, medicinska och juridiska krav som bör ställas i 
samband med tvångsomhändertagande av personer med psykisk sjukdom.99 
Genomgående skall utredaren beakta om tvångsåtgärder och bestämmelser 
om säkerhet bör skilja sig åt beroende på om tvångsvården avser personer 
med psykisk sjukdom eller psykiskt störda lagöverträdare.100 Utredningen 
görs med utgångspunkt i att Psykansvarskommitténs101 förslag beträffande 
psykiskt störda lagöverträdare kommer att genomföras. I korthet kommer 
det innebära att tillräknelighet eller ansvarsförmåga åter skall bli ett krav för 
straffrättsligt ansvar och att allmänna påföljdsregler skall gälla för den som 
bedöms vara tillräknelig. Överlämnande till rättspsykiatrisk vård kommer att 
försvinna som särskild påföljd tillsammans med fängelseförbudet. 
Därutöver föreslog Psykansvarskommittén att en ny form av verkställighet 
av fängelse, slutet boende, skulle införas för vissa personer med 
funktionsnedsättning och att två nya utredningsformer skulle införas istället 
för dagens rättspsykiatriska undersökningar som skulle dels ge underlag för 
att pröva frågan om tillräknelighet, dels bedöma behovet av så kallade 
samhällsskyddsåtgärder.102 Verkställighet i ett slutet boende skulle enligt 
Psykansvarskommittén komma att bestämmas av kriminalvården men att 
Statens institutionsstyrelse skulle ansvara för själva verkställigheten.103

 
 

                                                 
96 S 2008:09. 
97 Dir. 2008:93, s. 5 f. 
98 Intervju med Ulrika Ohlsson, sekreterare Psykiatrilagsutredningen. 
99 Dir. 2008:93, s. 1. 
100 Dir. 2008:93, s. 15. 
101 SOU 2002:3. 
102 Dir. 2008:93, s. 9. 
103 Psykiatrilagsutredningen, hearing den 10 nov. 2010. 
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Psykansvarskommittén föreslog att särskilda samhällsskyddsåtgärder skulle 
införas i det straffrättsliga systemet. Sådana åtgärder skulle, om inte ett 
väsentligt intresse av samhällsskydd kan tillgodoses genom straff eller andra 
åtgärder, kunna beslutas för den som begått straffbelagda gärningar. 
Åtgärderna skulle kunna beslutas i två typer av fall, dels i samband med 
gärningar som inte medför ansvar på grund av otillräknelighet men där 
samhällets behov av skydd gör sig starkt gällande. I dessa fall ansåg 
Psykansvarskommittén att det måste finnas möjlighet att ingripa med någon 
form av reaktioner som ytterst grundas på behovet av samhällsskydd. Och 
dels som en tidsobestämd påföljd vid synnerligen allvarliga brott mot liv 
eller hälsa i fall där det på grund av en psykopatisk personlighetsstörning 
eller något motsvarande psykiskt tillstånd finns en påtaglig återfallsrisk. 
Samtidigt som det frihetsberövande som annars skulle ha dömts ut inte vore 
tillräckligt för att tillgodose samhällsskyddsintresset. I det första fallet vore 
alternativet annars att ingen reaktion alls skulle följa på gärningen, även om 
det bedöms föreligga en hög återfallsrisk, ett förhållande som enligt 
Psykansvarskommittén vore ett allvarligt samhällsskyddsproblem. I flertalet 
av dessa fall föreligger det antagligen ett påtagligt vårdbehov som kräver 
långvarig rättspsykiatrisk vård. I det andra fallet innebär det att rätten kan 
besluta att en samhällsskyddsåtgärd skall utgöra påföljd för brottet istället 
för att döma till fängelse på viss tid. 104

 
 

Psykiatrilagsutredningen skall överväga om ett alternativ till Psykansvars-
kommitténs förslag om samhällsskyddsåtgärder kan utgöras av ett 
omhändertagande inom den psykiatriska tvångsvården, såväl för den som 
inte får dömas för brott som för den som är straffrättsligt ansvarig för sina 
handlingar när denne skall friges från ett fängelsestraff. Psykiatrilags-
utredningen skall även lämna förslag till hur den som dömts för ett brott och 
som lider av psykisk störning skall omhändertas inom den psykiatriska 
vården. Genom att överlämnande till rättspsykiatrisk vård som särskild 
påföljd avskaffas innebär det att den som har behov av psykiatrisk vård skall 
få detta behov tillgodosett oberoende av straffrättslig reaktion. Den som 
dömts till fängelse ges således psykiatrisk vård under verkställigheten av 
fängelsestraffet när detta behövs. Utredningen skall även se till hur ett 
överlämnande till tvångsvård bör ske för att säkerställa att vården kan 
komma till stånd utan dröjsmål, till exempel i den situationen att en domstol 
dömer en person som är häktad till fängelse.105 Psykiatrilagsutredningen 
skall vidare överväga om kriterierna för intagning i den psykiatriska 
tvångsvården även i övrigt i högre grad kan beakta personens risk för 
återfall i allvarlig brottslighet. Vid dessa bedömningar skall beaktas 
Europakonventionens106 krav på rätt till frihet och säkerhet, rätten till en 
rättvis rättegång samt principen om inget straff utan lag.107

 
  

                                                 
104 Dir. 2008:93, s. 9 och SOU 2002:3, s. 276 f. 
105 Dir. 2008:93, s. 15 ff. 
106 Europeiska konventionen d. 4 nov. 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna. 
107 Dir. 2008:93, s. 16 f. 
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Tillhandahållaransvaret för den psykiatriska tvångsvården av psykiskt störda 
lagöverträdare bör enligt direktiven i första hand fortsatt ligga kvar hos 
sjukvårdshuvudmännen men utredningen skall överväga om tvångsvården i 
särskilda fall skall få bedrivas någon annan. Inom kriminalvården kan det i 
vissa fall förutses uppstå ett akut behov av psykiatrisk tvångsvård, som 
behöver tillgodoses innan patienten kan föras över till särskild vård-
inrättning. Utredningen skall analysera lämpligheten och behovet av att i 
sådana och liknande undantagsfall kunna bedriva psykiatrisk tvångsvård 
inom kriminalvården och hur det behovet kan förväntas påverkas av att 
överlämnande till rättspsykiatrisk vård avskaffas som straffrättslig 
påföljd.108

 
  

 
4.2 Vad har utredningen kommit fram till? 
 
Psykiatrilagsutredningen arbetar med ett komplett förslag som bland annat 
innefattar de förändringar föreslagna av Psykansvarskommittén men också 
uppdaterar dessa för att anpassa dem till de förändringar som skett på 
området, så att man endast skall behöva se till den nya utredningen.109

 
  

Ulrika Ohlsson, hovrättsassessor och sekreterare i Psykiatrilagsutredningen, 
förklarar att psykiskt störda lagöverträdare på så sätt som framgår av 
direktiven och Psykansvarskommitténs förslag skall dömas till vanliga 
påföljder och att tillräknelighet kommer att införas som ett krav för 
straffrättsligt ansvar. Fängelseförbudet kommer att försvinna helt och likaså 
påföljden överlämnande till rättspsykiatrisk vård. Den psykiatriska vården 
skall istället vara en verkställighetsform.110

- en allvarlig psykisk störning, 

 Tillräknelighet är gärnings-
relaterat och en gärning skall inte medföra ansvar för den som till följd av 

- en tillfällig sinnesförvirring, 
- en svår utvecklingsstörning eller 
- ett allvarligt demenstillstånd 
har saknat förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt 
handlande efter en sådan insikt.111

 
  

Den rättspsykiatriska utredningen skall utreda dels, om gärningsmannen var 
tillräknelig, om förutsättningar föreligger för psykiatrisk tvångsvård eller 
slutet boende. Och dels om gärningsmannen hade nedsatt förmåga att inse 
gärningens innebörd såsom förmildrande omständighet vid bedömningen av 
straffvärdet och om påtaglig risk föreligger för återfall i nya gärningar av 
allvarligt slag samt om särskilda skyddsåtgärder kan ske i sluten eller öppen 
form.112

                                                 
108 Dir. 2008:93, s. 20. 

 Fråga har under utredningen uppkommit hur man skall se till att 
någon som behöver vård inte faller mellan stolarna och trots det hamnar i 
anstalt. I Psykansvarskommitténs förslag framgick det endast att anstalterna 

109 Intervju med Ulrika Ohlsson, sekreterare Psykiatrilagsutredningen. 
110 Intervju med Ulrika Ohlsson, sekreterare Psykiatrilagsutredningen. 
111 Psykiatrilagsutredningen, hearing den 10 nov. 2010. 
112 Psykiatrilagsutredningen, hearing den 10 nov. 2010. 
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skulle uppmärksamma om någon behöver psykiatrisk vård och i så fall 
skriva vårdintyg. Ett problem som har påpekats från kriminalvårdens sida är 
att många anstalter säger att de psykiatriska klinikerna inte brukar vilja ta 
emot deras intagna, vilket leder till att de sällan skriver vårdintyg. Kravet på 
att endast uppmärksamma är således förmodligen inte tillräckligt.113

 
  

Idéer finns för hur man skall lösa detta, bland annat att domstolen i domen 
skall upplysa om att pågående tvångsvård skall fortsätta under 
verkställigheten och att en person med utredda psykiska problem inte får 
verkställa i anstalt. Detta förslag leder dock till andra problem då domstolen 
inte brukar bestämma över verkställigheten utan det har överlämnats till 
kriminalvården att bestämma över verkställighetsform. Ett annat förslag är 
att man vid en rättspsykiatrisk undersökning skall lägga en skyldighet på 
den undersökande läkaren att avgöra redan då om det finns förutsättningar 
för tvångsvård. På så vis skall man kunna överföras direkt från den 
rättspsykiatriska undersökningen till vårdinrättning och inte behöva gå via 
en anstalt.114 Detsamma skall gälla om gärningsmannen bedöms 
otillräknelig och uppfyller förutsättningarna för tvångsvård. När det gäller 
slutet boende för de gärningsmännen med funktionsnedsättning skall rätten, 
om gärningsmannen uppfyller förutsättningarna, enligt Psykiatrilags-
utredningen besluta i dom på fängelse att verkställigheten skall inledas i ett 
slutet boende. För det fallet att det först under verkställigheten 
uppmärksammas att den intagne uppfyller förutsättningarna kan 
kriminalvården besluta om slutet boende. Beslutet om slutet boende skall 
föregås av en rättspsykiatrisk utredning. Det åligger även 
Psykiatrilagsutredningen att lägga fram ett förslag om vem som skall 
ansvara för verkställigheten av slutet boende.115

 
 

Psykiatrilagsutredningen fick som uppdrag att se över alternativ till hur man 
kan införa Psykansvarskommitténs förslag avseende samhällsskydds-
åtgärder och om man kan verkställa samhällsskyddsåtgärder genom 
psykiatrisk tvångsvård. För att särskilda skyddsåtgärder skall komma ifråga 
måste det föreligga påtaglig risk för nya gärningar av allvarligt slag samt att 
den som döms till fängelse skall ha begått brottet under påverkan av en 
allvarlig psykisk störning. Frågan om det går att förutse farlighet och 
återfallsrisk är hårt debatterad, det finns de som hävdar att det inte går att 
göra riskbedömningar. Ulrika Ohlsson citerade Martin Grann, professor i 
psykologi, som under utredningen sagt att de enda man kan säga har en 
ökad risk för återfall är unga män som tidigare begått brott. Man vet även att 
missbruksproblematik ökar risken för återfall samt att enbart psykisk 
störning inte ökar risken för återfall.116

                                                 
113 Intervju med Ulrika Ohlsson, sekreterare Psykiatrilagsutredningen. 

 Enligt Psykiatrilagsutredningen skall 
särskilda skyddsåtgärder vara åtgärder för att förhindra att en gärningsman 
på nytt begår en gärning av allvarligt slag, det skall vara en fristående 
reaktion som är knuten till den otillåtna gärningen eller brottet, och således 
inte vara en del i påföljdssystemet. Särskilda skyddsåtgärder skall kunna 

114 Intervju med Ulrika Ohlsson, sekreterare Psykiatrilagsutredningen. 
115 Psykiatrilagsutredningen, hearing den 10 nov. 2010. 
116 Intervju med Ulrika Ohlsson, sekreterare Psykiatrilagsutredningen. 
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användas i två situationer, dels när någon begått en otillåten gärning som på 
grund av otillräknelighet inte utgör brott och dels när någon dömts till 
fängelse när gärningen eller brottet har riktat sig mot eller medfört fara för 
någon annans liv eller hälsa samt när för gärningen eller brottet inte är 
föreskrivet lindrigare straff än fängelse sex månader.117

 
  

Prövning av särskilda skyddsåtgärder skall i det fall gärningsmannen 
bedömts som otillräknelig prövas av allmän domstol i samband med 
prövningen av ansvarsfrågan eller i samband med fastställelsetalan i 
brottmål. Prövning av särskilda skyddsåtgärder i det fall gärningsmannen 
dömts till fängelse skall prövas av allmän förvaltningsdomstol inför 
frigivningen från fängelsestraffet om allmän domstol i domen på fängelse 
har beslutat att en sådan prövning skall ske. Särskilda skyddsåtgärder skall 
först kunna ske när det inte längre finns förutsättningar för psykiatrisk 
tvångsvård. De särkskilda skyddsåtgärderna skall enligt Psykiatrilags-
utredningen kunna genomföras antingen i sluten eller i öppen form och skall 
pågå så länge det finns förutsättningar och omprövas av allmän 
förvaltningsdomstol var sjätte månad.118

 
  

En annan fråga som påpekats under utredningens gång är svårigheten för 
den åtalade att få rätt till omprövning av det beslut som chefsöverläkaren 
fattar och som sedan ligger till grund för hela den juridiska 
bedömningen. Det saknas en praktisk möjlighet till en verklig medicinsk 
”second opinion”-bedömning för den berörde patienten. Så är exempelvis 
fallet för Sture Bergwall, mer känd under namnet Thomas Quick, han är 
fortfarande under samma läkares bedömning idag som när han först blev 
intagen på den rättspsykiatriska kliniken i Säter, utan möjligheter till en 
oberoende läkares prövning.119 Ulrika Ohlsson förklarar att en rimlig tanke 
kan vara att en intagen efter viss tid, eventuellt ett år, skall kunna få en 
prövning av en annan oberoende läkare. Det är dock viktigt att ett sådant 
system inte skulle komma att utformas på ett sådant sätt att det kan utnyttjas 
för felaktiga ändamål.120

 
 

Enligt Psykiatrilagsutredningen skall tvångsvård ges om patienten lider av 
en allvarlig psykisk störning och till följd av sitt psykiska tillstånd och sina 
personliga förhållanden i övrigt har ett påtagligt behov av psykiatrisk vård. 
Ett påtagligt behov av psykiatrisk vård föreligger om det är sannolikt att 
patienten kan få sitt tillstånd avsevärt förbättrat genom att vård kommer till 
stånd eller att han eller hon kan få sitt tillstånd avsevärt försämrat om vård 
uteblir eller om patienten utgör en fara för sitt eget eller andras liv eller 
hälsa. Tvångsvård skall endast få ges om frivillig psykiatrisk vård har 
prövats utan framgång eller om det är uppenbart utsiktslöst att pröva sådan 
vård och patienten motsätter sig nödvändig psykiatrisk vård, eller om det till 

                                                 
117 Psykiatrilagsutredningen, hearing den 10 nov. 2010. 
118 Psykiatrilagsutredningen, hearing den 10 nov. 2010. 
119 JiA debatten, Rättvisan och dårarna, 2010-10-20, AF borgen, Lund.  
120 Intervju med Ulrika Ohlsson, sekreterare Psykiatrilagsutredningen. 
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följd av patientens psykiska tillstånd finns grundad anledning att anta att 
vården inte kan ges med hans eller hennes samtycke.121

 
 

Psykiatrilagsutredningen har lagt fram några fallbeskrivningar (se Bilaga B) 
för hur utfallet bör bli i de olika situationerna som kan uppstå i förhållandet 
mellan tillräknelighet, vårdbehov, återfallsrisk och skyddsåtgärder.122 Två 
av fallen handlar om situationen där gärningsmannen bedöms som 
otillräknelig. I det ena fallet bedöms risken för återfall i allvarlig brottslighet 
inte föreligga. De åtgärder som sen vidtas är beroende av om det föreligger 
ett psykiatriskt vårdbehov. För det fallet att ett vårdbehov inte föreligger så 
vidtas inga åtgärder men om däremot ett vårdbehov föreligger så 
underkastas gärningsmannen antingen frivillig eller tvingande psykiatrisk 
tvångsvård till dess att vårdbehovet inte längre föreligger. I det andra fallet 
bedöms risken för återfall i allvarlig brottslighet föreligga. Om sedan inget 
psykiatriskt vårdbehov föreligger så skall tingsrätten besluta om särskilda 
skyddsåtgärder. Om däremot ett psykiatriskt vårdbehov föreligger så skall 
tingsrätten besluta om psykiatrisk tvångsvård och om risk för återfall i 
allvarlig brottslighet föreligger efter avslutad vård så skall beslut tas om 
särskilda skyddsåtgärder.123

 
  

Ytterligare två fall handlar om situationen där gärningsmannen bedöms som 
tillräknelig och således döms till fängelse. I det ena fallet bedöms ingen risk 
för återfall i allvarlig brottslighet föreligga. Om gärningsmannen inte har 
något psykiatriskt vårdbehov så friges den intagne efter strafftidens slut, om 
däremot ett psykiatriskt vårdbehov föreligger så kan gärningsmannen 
underkastas antingen frivillig eller tvingande vård. Om vårdbehovet upphör 
före frigivningen återförs gärningsmannen till fängelse och friges därifrån 
efter strafftidens slut. Om psykiatriskt vårdbehov fortsatt föreligger även 
efter frigivningen från fängelse så skall den psykiatriska tvångsvården 
fortsätta så länge som den anses behövlig. Om i det andra fallet sedermera 
risken för återfall i allvarlig brottslighet bedöms föreligga så skall vid 
frigivningen beslutas tas om särskilda skyddsåtgärder.124

 
 

Det sista fallet handlar om situationen där gärningsmannen är en person med 
funktionsnedsättning. I första hand skall en tillräknelighetsbedömning göras, 
om gärningsmannen bedöms som otillräknelig så gäller samma regler som i 
de första två fallen. Om däremot gärningsmannen bedöms som tillräknelig 
så skall verkställigheten av fängelsestraffet ske i form av slutet boende och 
efter strafftidens slut görs en ny prövning av återfallsrisken och om risk för 
återfall anses föreligga så skall beslut tas om särskilda skyddsåtgärder.125

                                                 
121 Psykiatrilagsutredningen, hearing den 10 nov. 2010. 

  

122 Psykiatrilagsutredningen, hearing den 10 nov. 2010. Jag har valt att ta med alla 
fallbeskrivningarna även om alla kanske inte är relevanta för detta arbete då jag anser att 
det är av värde för läsaren att få en helhetsbild av Psykiatrilagsutredningens arbete.   
123 Psykiatrilagsutredningen, hearing den 10 nov. 2010. 
124 Psykiatrilagsutredningen, hearing den 10 nov. 2010. 
125 Psykiatrilagsutredningen, hearing den 10 nov. 2010. 
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5 Verkställighet 
Psykiskt sjuka bör inte vara intagna i anstalt. Det var en av synpunkterna 
från intagna som framkommit genom en enkät utförd av Kriminalvårds-
kommittén.126 Huvuddelen av dem som genomgått en rättspsykiatrisk 
undersökning i någon form bedöms lida av en psykisk störning eller 
personlighetsstörning. Det är dock inte alltid som den är av den grad att den 
uppfyller de kriterier som gäller för att klassificeras som en allvarlig psykisk 
störning i lagens mening. I dessa fall döms de flesta av gärningsmännen till 
kriminalvårdspåföljd, fängelse eller skyddstillsyn.127

 
  

 
5.1 Psykiskt störda lagöverträdare 
 
Straffansvarsutredningen påpekade att det finns risk för att alltför många 
psykiskt störda lagöverträdare döms till fängelse, bland annat för att 
begreppet allvarlig psykisk störning ges en snävare tillämpning än som 
avsetts. Utredningen pekade även på risken för att de som döms till fängelse 
inte får den vård de är i behov av. Undersökningar som gjorts tyder på att 
det finns ett betydande antal intagna i kriminalvårdsanstalt som har psykiska 
problem.128 Beroende på vilka kriterier och vilken undersökningsmetodik 
som använts i de olika studierna har omkring tre till fyra procent av de 
intagna ansetts lida av en psykotisk störning och tio till trettio procent 
ytterligare har bedömts lida av någon annan form av psykisk störning såsom 
till exempel depression, posttraumatiskt stressyndrom eller panikångest. 
Härtill kommer ett stort antal personlighetsstörda med ofta avvikande 
beteenden av antisocial, utagerande och aggressiv natur.129

 
  

Den nationella psykiatrisamordningen ansåg att en rättspsykiatrisk 
undersökning i någon form borde presumeras när det gäller åtal där längre 
fängelsestraff övervägs. Främst borde det vara aktuellt när det är fråga om 
att ta ställning till frihetsberövande påföljd, vid brott mot person, om ett år 
eller mer. Idag varierar praxis mellan olika domstolar i hur man använder 
sig av rättspsykiatriska bedömningar, vilket leder till skilda bedömningar 
vid valet av påföljd. Det finns brottslingar som avtjänar långa fängelsestraff 
och behöver vård, men som ändå inte genomgått en bedömning.130

 
 

Fler brottsmisstänkta än nu bör bli föremål för rättspsykiatrisk bedömning. 
Anledningen härtill är att domstolen kan komma att behöva ett 
kompletterande underlag beträffande den åtalades psykiska förhållanden när 
fler påföljdsalternativ kommer att stå till buds även för den som har en 
allvarlig psykisk störning. En annan anledning är att den myndighet som har 
                                                 
126 SOU 2005:54, s. 1095. 
127 SOU 2006:91, s. 97. 
128 SOU 2002:3, s. 440. 
129 SOU 2006:91, s. 97. 
130 SOU 2006:91, s. 14, 127 f. 
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att svara för verkställigheten, vanligen kriminalvården, är betjänt av en god 
beskrivning av den dömde för att kunna placera vederbörande i lämplig 
anstalt och i adekvata program.131

 
 

Genom tillräknelighetsbegreppet höjs gränsen för rättslig särbehandling 
vilket möjligen kan leda till att fler kommer att bedömas som tillräkneliga, 
men allvarligt psykiskt störda och således kan en del av de som idag inte 
döms till vård få påbörja verkställighet inom den psykiatriska vården. Med 
den nya utredningen kommer samarbetet mellan psykiatrin och 
kriminalvården att bli tätare, vilket skulle komma att gynna de intagna i 
anstalt med psykiska störningar. Således torde också riskerna minimeras för 
att en intagen med psykisk störning, men inte tillräckligt allvarlig psykisk 
störning för att vistas på särskild inrättning, faller mellan stolarna.132

  
  

 
5.2 Psykiatrisk vård för fängelsedömda 
 
Kriminalvården har idag ett koncept med särskilda platser för 
resurskrävande intagna, så kallade SRI-avdelningar. Man har urskilt tre 
målgrupper som särskilt resurskrävande. Destruktivt utagerande klienter 
som ofta är lättkränkta, exploaterar andra människor och sällan ser sin egen 
störning, klienter som har stort psykiskt vård- och behandlingsbehov men 
inte behöver sjukhusvård samt klienter med udda och särpräglade 
beteenden. Klienterna i den sista gruppen har inte alltid något större 
vårdbehov, men kan känna sig utsatta av andra intagna.133 Med möjligheten 
att döma psykiskt störda lagöverträdare till fängelse kommer kriminalvården 
att behöva uppföra ett antal sådana avdelningar, cirka 180 platser. Om 
kriminalvården enligt den nya utredningen även får ansvaret för att 
verkställa straff för de med funktionsnedsättning, så måste ytterligare 60 
platser inrättas, men det måste vara relativt små enheter.134 Målsättningen 
med de nya enheterna är att avlasta andra anstalter från dessa klienter och 
samtidigt förbättra kvaliteten i omhändertagandet och kunna anpassa 
verksamheten. Enheterna skall koncentreras till vissa platser i landet för att 
vara resurseffektiva, och samtidigt skall varje enhet bestå av mindre 
avdelningar för att kunna placera klienter med olika beteenden på bästa 
sätt.135

 
  

Många av de intagna på SRI-avdelningarna kommer att ha olika diagnoser 
från psykiatrisk vård, men det är inte det som är avgörande för placering på 
avdelningen. Det är istället helt och hållet individernas beteende som 
kommer att styra. SRI-platserna skall ersätta de tidigare specialavdelningar 
som är spridda över landet, inte har tydliga uppdrag och ofta har en för snäv 
profil som inte passar så många intagna. De nya platserna är rent fysiskt på 
de avdelningar som redan tidigare haft psykiskt krävande klienter, men 
                                                 
131 SOU 2006:91, s. 127. 
132 Skriftlig uppgift från Lars Håkan Nilsson, medicinsk rådgivare hos Kriminalvården. 
133 Platser för särskilt resurskrävande, 2009-10-20, Kriminalvården. 
134 Skriftlig uppgift från Lars Håkan Nilsson, medicinsk rådgivare hos Kriminalvården. 
135 Platser för särskilt resurskrävande, 2009-10-20, Kriminalvården. 
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innehållet i verksamheten har strukturerats om. Verkställigheten skall i så 
stor utsträckning som möjligt utgå från den enskilde intagne. Det är viktigt 
att det finns ett varierat utbud av aktiviteter och lokaler som kan användas 
på flera sätt. Det skall finnas en fast struktur med få, fasta och kända regler. 
Självförvaltning och social färdighetsträning är viktigt för de intagna. 
Annan verksamhet kan vara arbete samt kreativ och rehabiliterande 
verksamhet som målning, keramik och musik. Verksamheten för de 
utagerande klienterna skall inriktas på att hantera aggressivitet. Personal-
tätheten skall vara större än på normalavdelningarna och man skall jobba 
tätt ihop med psykologer, psykiatrer och sjuksköterskor.136

 
  

Den som är intagen i en kriminalvårdsanstalt har enligt den så kallade 
normaliseringsprincipen samma rätt som andra medborgare till samhällets 
stöd- och vårdinsatser. Detta gäller även öppen och sluten psykiatrisk vård. 
Kriminalvårdens egna möjligheter att ge psykiatrisk vård är dock 
begränsade.137 Inom kriminalvården saknas möjlighet att ge psykiatrisk 
tvångsvård, således får endast frivillig psykiatrisk vård ges. Vid behov av 
kvalificerad psykiatrisk vård skall kriminalvården få stöd av den allmänna 
psykiatriska vården. I lagen om rättspsykiatrisk vård finns regler om 
rättspsykiatrisk vård också för intagna i kriminalvårdsanstalt.138 
Kriminalvården har idag ingen möjlighet att tvångsvårda en intagen och den 
möjligheten bör kriminalvården inte heller ha enligt Lars-Håkan Nilsson, 
medicinsk rådgivare inom kriminalvården. Däremot kan man tänka sig att 
en intagen är under öppen psykiatrisk tvångsvård. Då utövas det 
psykiatriska tvånget genom den vårdinrättningen. Om en intagen inte vill ta 
sin medicin som en följd av sin sjukdomsbild så kan, han eller hon om den 
intagne är under öppen psykiatrisk tvångsvård, tvångsmedicineras, men inte 
på sin avdelning inom kriminalvården. Det har inte diskuterats om det skall 
gå att tvångsmedicinera en intagen på kriminalvårdens sjukvårdsenhet.139

  
 

                                                 
136 Platser för särskilt resurskrävande, 2009-10-20, Kriminalvården. 
137 SOU 2002:3, s. 154. 
138 SOU 2002:3, s. 155. 
139 Skriftlig uppgift från Lars Håkan Nilsson, medicinsk rådgivare hos Kriminalvården. 
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6 Problematiken och framtiden 
Med den nuvarande ordningen tvingas rättssystemet att ta ställning till 
frågan om brottslingen är så sjuk att han eller hon behöver psykiatrisk vård, 
eller är tillräckligt frisk för att istället dömas till fängelse, denna avvägning 
är svår och delikat, och påminner om behovet av en reform.140

 

 Jag kommer 
att föra denna diskussion utifrån att stora delar av Psykansvarskommitténs 
förslag kommer att genomföras och med de förutsättningar som finns i 
direktiven till den nya Psykiatrilagsutredningen.  

 
6.1 Straff eller vård 
 
Det är inte ovanligt att det efter flera vansinnesdåd framkommit att 
gärningsmannen kort för dådet varit i kontakt med den psykiatriska vården 
och i vissa fall blivit nekad vård.141 Detta väcker frågor kring hur 
bedömningar sker kring vem som anses vara i behov av psykiatrisk 
tvångsvård. En stor risk med att vara en psykiskt störd lagöverträdare är att 
”falla mellan stolarna”, ingen tar riktigt ansvaret för att denne får den vård 
den behöver utan han eller hon hänvisas till den andre huvudmannen. 
Framförallt svårt kan det vara för de psykiskt störda lagöverträdarna med ett 
aktivt missbruk. Den psykiatriska vården hänvisar till missbruksvården och 
de i sin tur hänvisar tillbaka till den psykiatriska vården. Har man en gång 
kommit in i sjukvårdssystemet brukar man dock inte bli övergiven, men om 
man hör till gråzonen kan det vara svårt att få hjälp.142

 

 Detta gör att frågan 
om ansvar för de psykiskt störda lagöverträdarna ställs på sin spets. 

En effekt av att vi idag dömer psykiskt störda lagöverträdare till vård och 
inte till fängelse är minskad förutsebarhet eftersom det inte är självklart 
vilken påföljd vi kan räkna med för ett givet brott, åtminstone inte när 
brottet begåtts av en person med en psykisk störning. Mest uppmärksammat 
i den allmänna debatten är när personer som dömts för allvarliga brott 
kommer ut efter några få års vård. Detta upplevs som allt mer problematiskt 
i tider när tonvikt läggs vid straffets retributiva och allmänpreventiva 
funktioner. Inte att förväxla med vedergällning eller hämnd. Straffet är en 
sanktion relaterad till handlingen. Den bristande proportionaliteten slår lika 
ofta åt motsatt håll. Det finns personer som blir kvar i vård under väldigt 
långa perioder trots att de blivit dömda för relativt lindriga brott, där de 
kanske bara skulle ha fått samhällstjänst eller någon månads fängelse om de 
inte haft någon psykisk störning.143

                                                 
140 Lövtrup, 2007, s. 137. 

 Den nuvarande särbehandlingen kan 
således leda till att psykiskt störda lagöverträdare får en strängare påföljd än 
andra lagöverträdare eller till att de utesluts från annars lämpliga 
verkställighetsformer.  

141 SOU 2006:91, s. 167. 
142 Leijonhielm & Rydén, 2007, s. 110. 
143 Lövtrup, 2007, s. 162. 
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Det bästa sättet att förebygga återfall i brott hos en psykotisk patient är att se 
till att denne tar sin medicin. Patienten kan således, när denne är 
tvångsvårdad på grund av att denne tar sin medicin förhålla sig ”normal”, 
och följa samhällets normer. När denne dock kommer ut i samhället och inte 
längre är under övervakning och därför slutar ta sin medicin så ökar risken 
för återfall. De flesta brott begångna av personer med psykossjukdom sker 
nämligen i en psykotisk fas, karakteriserad av bristande verklighets-
förankring, vanföreställningar och förvirring. Av den anledningen 
förespråkas en förändrad reglering i samband med avslutande av 
rättspsykiatrisk vård. Det skulle kunna ske i form av öppen psykiatrisk vård 
med särskilda villkor. Då skulle man juridiskt kunna ålägga en patient 
tvingande föreskrifter i form av till exempel regelbundna återbesök och 
medicinering. Bryts föreskrifterna, ska patienten om nödvändigt läggas in 
för tvångsvård på nytt.144

 
  

I och med att ett krav på tillräknelighet kommer att införas uppstår frågan 
om vad som skall hända de gärningsmän som begått en straffbelagd gärning 
men som frikänns ansvar till följd av bristande tillräknelighet. I sådana 
situationer skall inte någon påföljd dömas ut. Däremot kommer troligen 
merparten av dessa personer att ha ett psykiatriskt vårdbehov. I huvudsak 
kommer det att röra sig om personer med olika former av psykossjukdomar, 
vilket ofta förutsätter en längre tids vård. Det är naturligtvis mycket viktigt 
att detta vårdbehov tillgodoses. När vårdtiden upphör kommer också att 
vården att upphöra, vårdtiderna blir helt beroende av det individuella 
vårdbehovet.145

 
  

Ett ytterligare problem gäller skillnaderna i vård mellan de lagöverträdare 
som döms för allvarlig brottslighet till överlämnande till rättspsykiatrisk 
vård och de som döms till fängelse. Den nuvarande ordningen innebär att 
den som bedöms lida av en allvarlig psykisk störning och som således 
överlämnas till rättspsykiatrisk vård, i regel har väsentligt bättre möjligheter 
att få adekvat vård än den som inte bedöms ha en störning av den graden, 
men som likväl i samma utsträckning kan ha ett behov av psykiatrisk vård. 
Det är inte ovanligt att kriminalvården och psykiatrin gör olika bedömningar 
av om den enskilde bör ges psykiatrisk tvångsvård eller inte.146

 
 

Psykiatrilagsutredningen förväntas föreslå att rättspsykiatrisk vård som 
straffrättslig påföljd ska tas bort. Vilket straff som utdöms ska inte längre 
avgöras av vårdbehovet utan av brottets art. Det innebär att även den 
psykiskt störde ska dömas till fängelse men att denne ska få verkställa 
straffet i form av psykiatrisk tvångsvård. På detta sätt skiljer man mellan 
vården och straffet. Vården ska utgå från patientens vårdbehov och när 
denne inte längre har något vårdbehov kommer personen återföras till 
fängelse. Genom förslaget kommer förhoppningsvis en noggrann reglering 
för hur förhållandet ska se ut mellan de olika huvudmännen och vem som 
                                                 
144 SOU 2006:91, s. 13. Leijonhielm & Rydén, 2007, s. 116. 
145 SOU 2002:3, s. 252. 
146 SOU 2002:3 s. 216, 294. 
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ska ansvara för att ingen ska falla mellan stolarna. Det har förts fram åsikter 
om att den psykiatriska vården kommer att få svårt att motivera den intagne 
att bli frisk om det innebär att denne ska föras till en anstalt när han eller 
hon friskförklaras. Mot detta kan man påpeka att majoriteten av de grova 
brottslingarna själva föredrar fängelse. Det är dels låg status bland de 
kriminella att bli klassad som sjuk, och dels finns risken att bli inlåst på 
livstid.147

 
  

6.1.1 Möjligheter till vård i anstalt 
Kriminalvården har ingen lagenlig skyldighet att bedriva sjukvård, men då 
det skulle medföra betydande säkerhetsrisker och stora praktiska problem att 
i varje läge vända sig till den allmänna sjukvården har kriminalvården valt 
att bedriva viss öppen hälso- och sjukvård i egen regi vid alla häkten och 
anstalter. Kriminalvårdens egna möjligheter att ge vård och behandling till 
psykiskt störda är begränsade och varierar mycket mellan anstalterna. Till 
detta kommer att kriminalvården inte får bedriva psykiatrisk tvångsvård. 
Inom kriminalvården finns, som tidigare nämnts, avdelningar för särskilt 
resurskrävande däribland de med framträdande psykiska tillstånd, men även 
här får endast frivillig vård ges. 148

 

 Detta kan diskuteras och jag kan vara 
öppen för tanken att det kan finnas kortvariga tillfällen, innan tvingande 
vård kan erbjudas på vårdinrättning, då psykiatrisk tvångsvård kan behöva 
utövas inom kriminalvården och att en eventuell reglering bör ses över.  

Vid behov av mer kvalificerad vård är kriminalvården hänvisad till den 
allmänna psykiatriska vården. Merparten av de fängelseintagnas 
psykiatriska vårdbehov tillgodoses emellertid inom kriminalvårdens egna 
specialavdelningar.149 Trots dessa specialavdelningar finns det fortfarande 
en stort och ökande antal intagna i de vanliga avdelningarna på anstalterna 
som har psykiska problem och störningar. En del lagöverträdare är psykiskt 
störda redan vid intagningen medan andra insjuknar under verkställigheten. 
Många intagna har flera olika slags problem och diagnoser samtidigt. Det är 
också svårt att i vart fall fullt ut tillgodose behoven för 
kriminalvårdspatienter i den allmänna sjukvården. Inom kriminalvården 
upplever man dessutom många gånger att de som tas in för rättspsykiatrisk 
vård kommer tillbaka från vården alldeles för tidigt. De allmänpsykiatriska 
avdelningarna är anpassade för akut korttidsvård och härtill kommer att 
lokalerna ofta är olämpliga för vård av dömda patienter.150

 
  

Kriminalvården erbjuder ett flertal kvalificerade och välbeprövade 
behandlingar inriktade på olika problem som återfinns bland de intagna. 
Behandlingarna drivs oftast i form av gruppterapier, med små grupper och 
utbildade kursledare. Såväl fängelse som vård innehåller således både 

                                                 
147 Leijonhielm & Rydén, 2007, s. 127. 
148 SOU 2006:91, s. 98 f. SOU 2002: 3 s. 294. 
149 SOU 2006:91, s. 98 f. 
150 SOU 2002:3, s. 15 f., 155 f., 216, 294. 
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inlåsning och kvalificerad behandling.151

 

 Idag handlar frågan om val mellan 
fängelse och vård, men så måste det inte vara. Kriminalvårdens möjligheter 
att erbjuda psykiatrisk vård idag är måhända något begränsade men ett 
alternativ kan vara att se till att de möjligheterna förbättras, dock finns 
risken, att vården som bedrivs inom kriminalvården skulle skilja sig från 
den som bedrivs inom den allmänna vården. Det måste ses som viktigt att se 
till att samma möjligheter till vård ska erbjudas den som är intagen i 
kriminalvårdsanstalt som den som är fri.  

Genom att fler psykiskt störda lagöverträdare, både allvarligt psykiskt störda 
och psykiskt störda, döms till fängelse ökar risken för oroligheter inne på 
anstalterna. Det är inte bara fler psykiskt störda som kommer att vistas i 
anstalterna utan också mer allvarligt psykiskt störda. En psykiskt störd 
person kan ofta skapa oro runt omkring sig på anstalten och ha svårt att följa 
de regler och sociala normer som finns. Detta skapar också en osäkerhet 
bland de övriga intagna, och kan till slut leda till säkerhetsrisker för både 
andra intagna och personal. Ett kvalificerat omhändertagande av psykiskt 
störda lagöverträdare kräver personal med hög kompetens. Möjligheterna att 
på ett positivt sätt genomföra de förslag som diskuterats står och faller med 
tillgången på personal med rätt kompetens och inställning när det gäller att 
arbeta med gruppen psykiskt störda lagöverträdare. Det är ingen lätt grupp 
att ta hand om och den ställer stora krav på kunskap, engagemang, tålamod 
och medvetenhet om de etiska problem och avvägningar som är förenade 
med verksamheten.152

 
  

6.1.2 Särskild utskrivningsprövning 
Systemet med särskild utskrivningsprövning medför att personer kan hållas 
kvar i sluten vård trots att sådan vård inte behövs av medicinska skäl och 
trots att ingen adekvat vård står till buds, eftersom återfallsrisken och inte 
bara vårdbehovet ska vägas in vid prövningen. Den rättspsykiatriska vården 
kan således fortgå trots att den psykiska störningen inte längre är allvarlig 
och trots att något vårdbehov inte längre finns. 153

 
 

Detta har gett upphov till etiska konflikter i vården. Fortsatt rättspsykiatrisk 
vård riskerar att bli en form av maskerad förvaring där psykiatrin används 
för andra syften än vård och behandling. Detta står i strid med den 
psykiatriska världsorganisationens Hawaiideklaration som antogs 1977 och 
som slår fast att en psykiater inte får medverka i tvångsmässig psykiatrisk 
vård av personer som inte är psykiskt sjuka.154

                                                 
151 Leijonhielm & Rydén, 2007, s. 128. 

 Risken för återfall och inte 
vårdbehovet har satts i centrum på ett sätt som inte är förenligt med 
konventionens bestämmelser. Både psykiatrer och jurister har påpekat att 
frågan om maskerad förvaring av psykiskt sjuka lagöverträdare i systemet 
med särskild utskrivningsprövning, när den medicinska vården har gjort sitt, 

152 SOU 2006:91, s. 22. 
153 SOU 2002:3, s. 15, 215. 
154 SOU 2002:3, s. 15, 215. 
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i hög grad är en rättssäkerhetsfråga, vilket jag inte kan annat än att hålla 
med om.155

 
 

 
6.2 Begreppet allvarlig psykisk störning 
 
Allvarlig psykisk störning är ett juridiskt begrepp. Det är alltså inte en 
sjukdomsdiagnos utan en värdering av huruvida en persons medicinska 
symtom är så allvarliga att de uppfyller lagens krav på allvarlig psykisk 
störning.156 Dagens system förutsätter att det är lätt att skilja ut de personer 
som är allvarligt psykiskt störda. I verkligheten är skillnaden mellan att vara 
psykiskt störd och allvarligt psykiskt störd tämligen liten men på samma 
gång blir effekterna av definitionen stor i påföljdsvalet. Den ena 
lagöverträdaren kan komma att dömas till fängelse, med staten som 
huvudman, medan den andre hamnar på en vårdinrättning, med landstinget 
som huvudman. Möjligheter till vård finns även i fängelse, men den vården 
är i regel mer begränsad och förekommer oftast endast under kortare 
skeden.157 Allvarlig psykisk störning verkar idag trots tanken om 
konvergens ha olika betydelse för användningen av fängelseförbudet jämfört 
med överlämnande till rättspsykiatrisk vård och vårdlagstiftningen.158 
Fängelseförbudet, som motiveras med ett otillräknelighetstänkande, borde 
vända sig till en betydligt snävare grupp av psykiskt störda än den grupp 
som erbjuds vård. Ändå använder lagen samma begrepp, allvarlig psykisk 
störning, för båda företeelserna. Det gör att fängelseförbudet antingen 
drabbar en alltför vid grupp av psykiskt störda, eller alternativt att 
rättspsykiatrisk vård erbjuds en alltför snäv grupp av psykiskt störda 
lagöverträdare.159

 
  

Begreppet allvarlig psykisk störning är svårtolkat och problematiskt att 
precisera. Psykiska störningar är samtidigt av sin natur komplicerade och 
även för den som är kunnig på området svårt att definiera. Från psykiatrins 
håll har påpekats att begreppet orsakar tillämpningssvårigheter. Det är 
komplicerat att översätta sociala, psykologiska och psykiatriska faktorer till 
juridiska begrepp.160

                                                 
155 JiA debatten, Rättvisan och dårarna, 2010-10-20, AF borgen, Lund.  

 I förarbetena till begreppet räknas åtskilliga av de 
tillstånd som ska omfattas upp men trots det så ger det ingen klar bild om 
vilka sjukdomstillstånd som faktiskt ska omfattas. Varje enskilt fall är unikt 
och således kommer alltid en bedömning behöva göras av den enskilde 
lagöverträdarens psykiska tillstånd. Avgränsningen av den krets av psykiskt 
störda personer som ska särbehandlas i straffrättsligt hänseende har under en 
lång tid lett till tillämpningsproblem. Det är i slutändan domstolen som, 
efter att en rättspsykiatrisk undersökning gjorts, ska besluta om 

156 Lövtrup, 2007, s. 153. 
157 Lövtrup, 2007, s. 161. 
158 Ett exempel på det är Högsta domstolens bedömning i NJA 1995 s. 48, även om de 
gjorde en annan bedömning i NJA 2001 s. 899. 
159 Wennberg, SvJT 2002, s. 579. 
160 Sturup & Kristiansson, Läkartidningen, 2007 nr 22, s. 1706. 
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gärningsmannen ska bedömas som allvarligt psykiskt störd och således 
dömas till vård.  
 
I praktiken följer domstolen nästan alltid den rättspsykiatriska under-
sökningen. I vissa fall om domstolen anser sig behöva mer underlag kan ett 
yttrande även inhämtas från det rättsliga rådet och det är inte ovanligt att de 
kommer fram till en annan slutsats än den rättspsykiatriska undersökningen. 
HD uttalade i rättsfallet NJA 2004 s. 702 (mordet på Anna Lindh) att det är 
en vansklig uppgift att försöka bilda sig en uppfattning om den tilltalades 
psykiska hälsa, och särskilt om meningarna går isär hos de medicinskt 
sakkunniga. I det tidigare fallet NJA 1998 s. 162 uttalade HD att för det fall 
att den rättspsykiatriska undersökningen och det rättsliga rådet är av olika 
meningar så skall det rättsliga rådets mening i allmänhet anses som det mera 
tillförlitliga, men att domstolen inte får undandra sig att jämföra och 
bedöma utlåtandena. Olika ståndpunkter i fråga om förekomsten av allvarlig 
psykisk störning hos den misstänkte är problematisk för såväl rättspsykiatrin 
som för domstolen. Denna oenighet kan göra det svårt att uppnå en enhetlig 
rättstillämpning och väcker frågor om systemets rättsäkerhet för den 
enskilde. Från rättspsykiatriska håll har påtalats att de gärna skulle se att 
domstolen oftare gjorde en egen bedömning och att deras uppgift endast ska 
vara att ge ett medicinskt underlag. Domstolen är de som är specialister på 
bevisvärdering och att väga samman olika fakta.161

 

 Samtidigt får man inte 
glömma att domare inte är läkare och att denna lösning egentligen bara 
skulle medföra att problemet skjuts vidare från läkarna till domarna.   

Bedöms en brottsling på samma sätt av olika psykiatrer och olika domstolar 
eller är klassificeringen av en brottsling som allvarligt psykiskt störd mer 
eller mindre godtycklig? Många undersökningar har pekat på en 
anmärkningsvärt dålig överensstämmelse i bedömningspraxis mellan olika 
psykiatrer. Somliga undersökningar talade om rättspsykiatrisk bedömnings-
praxis som liknande roulette, medan andra visade att rättspsykiatrer 
bedömer sina fall olika även när man först fått möjlighet att diskutera fallen 
med varandra. Detta är problematiskt och resultaten måste ses som 
nedslående enligt Belfrage och jag kan endast hålla med, framförallt sett till 
att det endast finns två bedömningsalternativ, allvarligt psykiskt störd eller 
inte.162

 
  

I en svensk undersökning utförd av Belfrage, granskade han lagöverträdare 
som genomgått en rättspsykiatrisk undersökning och som därefter dömts till 
rättspsykiatrisk vård eller till fängelse. Han fann att fördelningen av 
brottstyper var nästan identisk i de båda grupperna, vilket talade för att 
själva brottet var betydelselöst för rättspsykiatern vid bedömningen, och så 
skall det naturligtvis också vara. Å andra sidan fann han att fördelningen av 
sjukdomsdiagnoser var närmast identisk mellan grupperna, vilket talade för 
att det var närmast slumpen som avgjorde vilka lagöverträdare som dömdes 
till fängelse respektive vilka som överlämnades till rättspsykiatrisk vård.163

                                                 
161 Lövtrup, 2007, s. 156 f.  

  

162 Belfrage, 1995, s. 63 ff. 
163 Belfrage, 1995, s. 63 f.  
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I den svenska lagstiftningen talas om psykisk störning och inte psykisk 
sjukdom som i de flesta andra länder. Psykisk störning omfattar till skillnad 
från psykisk sjukdom personlighetsstörningar, neuropsykiatriska störningar, 
tvångsbeteenden och liknande tillstånd, och där finns mycket utrymme för 
tolkningar. Vid psykisk sjukdom finns oftare journalanteckningar att tillgå, 
vilket gör det enklare att göra en korrekt bedömning.164 Ett införande av 
otillräknelighet skulle innebära en snävare och strängare bedömning än 
dagens begrepp allvarlig psykisk störning. Endast personer med diagnosen 
psykisk sjukdom, och långt ifrån alla av dem, skulle förmodligen komma att 
omfattas vid en strikt tillämpning.165

 

 Således kan det vara av intresse att se 
över begreppsformuleringen och överväga ett begreppsbyte om ändå 
resultatet är sådant att det endast är vissa av de psykiska sjukdomarna som 
kommer att omfattas. Begreppet allvarlig psykisk störning kan i det 
hänseendet snarare komma att förvirra och ett byte kan innebära att de 
oklara gränsfallen som begreppet allvarlig psykisk störning ger upphov till 
försvinner. 

 
6.3 Påföljdsbestämning 
 
I och med att fängelseförbudet försvinner och rättspsykiatrisk vård avskaffas 
som påföljd blir de vanliga påföljdsreglerna tillämpliga också på psykiskt 
störda lagöverträdare som fälls till ansvar. Några regler som begränsar 
själva påföljdsvalet kommer inte längre att finnas. Däremot kan en psykisk 
störning få betydelse för straffvärdet. En förutsättning för ett system där 
vanliga påföljdsregler är tillämpliga också beträffande psykiskt störda 
lagöverträdare är att psykiatrisk vård kan komma till stånd under 
verkställigheten av olika påföljder. Detta innebär att påföljder som tidigare 
varit stängda för psykiskt störda lagöverträdare nu öppnas men förmodligen 
enbart i situationer då ett mera påtagligt behov av särskilda skyddsåtgärder 
saknas.166

 
 

Vid val av påföljd i mål med psykiskt störda lagöverträdare bör domstolen i 
största möjliga utsträckning undvika fängelse. Om böter inte kan anses som 
ett tillräckligt straff, bör påföljden därför bestämmas till villkorlig dom eller 
skyddstillsyn. I valet mellan de två sistnämnda påföljderna bör påföljden, 
om den tilltalade har ett psykiatriskt vårdbehov, bestämmas till 
skyddstillsyn, vilken kan förenas med föreskrift om psykiatrisk vård. En 
följd av att fängelseförbudet försvinner är att en dom på skyddstillsyn kan 
undanröjas och ersättas med ett fängelsestraff vid misskötsamhet från den 
dömdes sida.167

                                                 
164 Lövtrup, 2007, s. 153. 

 Detta resonemang kan dock diskuteras, villkorlig dom och 
skyddstillsyn ska inte användas när böter inte anses tillräckligt ingripande 
utan när ett fängelsestraff skulle anses för ingripande. När det gäller 

165 Lövtrup, 2007, s. 166. 
166 SOU 2002:3, s. 255. 
167 SOU 2002:3, s. 256. 
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möjligheten att förena villkorlig dom eller skyddstillsyn med samhällstjänst 
för de psykiskt störda lagöverträdarna så torde tillämpningsområdet inte bli 
särskilt stort. Domstolen begär i regel in ett yttrande från frivården enligt 
lagen168

 

 om särskild personutredning i brottmål, och det är inte ovanligt att 
en person bedöms olämplig för samhällstjänst med hänsyn till dennes 
psykiska hälsa. 

Ett ytterligare problem i den nuvarande ordningen är att överlämnande till 
rättspsykiatrisk vård är en särskild påföljd. Det leder till komplikationer när 
olika bedömningar görs beträffande vårdbehovet. Som exempel nämner 
Psykansvarskommittén den situationen att tingsrätten har dömt till påföljden 
överlämnande till rättspsykiatrisk vård och det sedan vid hovrätten 
framkommer att något vårdbehov inte längre föreligger. Om den tilltalade 
då återkallar sitt överklagande, kan vårddomen ändå stå fast, men någon 
vård i princip inte komma till stånd.169

 
  

Vid bedömningen av ett brotts straffvärde skall domstolen ta hänsyn till 
bland annat förmildrande omständigheter. Ett exempel på en förmildrande 
omständighet enligt gällande rätt är att den tilltalade till följd av psykisk 
störning haft starkt nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande, så kallad 
förminskad tillräknelighet. Enligt Psykansvarskommitténs förslag skulle 
psykisk störning fortsatt ses som en förmildrande omständighet. Den skulle 
däremot omformuleras så att innebörden blir att den tilltalade till följd av 
psykisk störning haft starkt nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd 
eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt. Bestämmelsen enligt 
dem skulle få en ökad betydelse då även allvarligt psykiskt störda 
lagöverträdare ska komma att omfattas av normala påföljdsregler.170

 
  

Förminskad tillräknelighet har ifrågasatts av bland annat Wennberg som 
frågar sig hur man får plats med något annat än tillräknelighet respektive 
otillräknelighet. Antingen förmår en person att inse gärningens innebörd och 
kan anpassa sig efter denna insikt eller så saknar han eller hon sådan 
förmåga. Det finns inget mellanting mellan tillräknelighet och 
otillräknelighet. Man kan inte utan motsägelse både ha förmåga till insikt 
och anpassning och samtidigt ha nedsatt förmåga till samma insikt och 
anpassning. Hon kritiserar också att utredningen inte ger någon förklaring 
till varför bestämmelsen skulle få ökad betydelse genom att de allvarligt 
psykiskt störda lagöverträdarna kommer att omfattas av de vanliga 
påföljderna. Utredningen ger inte svar på vad som kännetecknar en till följd 
av psykisk störning starkt nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd eller 
att anpassa handlandet efter en sådan insikt. Det blir också konstigt när man 
först ger en gärningsman rabatt för att han eller hon är psykiskt störd och 
senare av samma anledning omhändertar personen genom 
samhällsskyddsåtgärder.171

                                                 
168 Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål. 

 Jag kan inte annat än att hålla med i denna 
bedömning. Att införa en förminskad tillräknelighet skulle innebära att man 

169 SOU 2002:3, s. 217.  
170 SOU 2002:3, s. 255 f. 
171 Wennberg, SvJT 2002, s. 580 ff.  
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ytterligare komplicerar ett redan komplicerat rättsområde och det ska bli 
intressant att se vad den nya utredningen kommer fram till i denna fråga. 
 
Psykiatrilagsutredningen förväntas lägga fram ett förslag om slutet boende 
som verkställighetsform för de lagöverträdare med vissa funktionshinder. 
Många utvecklingsstörda har svårt att på egen hand klara olika 
vardagsrutiner, men varken inom kriminalvården eller inom rättspsykiatrin 
finns det tillräckliga resurser för att ge erforderlig hjälp i dessa hänseenden. 
Det finns nog ingen som inte kan hävda att detta är ett välbehövt och 
humant förslag, denna kategori personer ska inte behöva vistas i vanliga 
anstalter. 
 

6.3.1 Behovet av särreglering 
Den rådande strafflagstiftningen ger uttryck för uppfattningen att människor 
har en fri vilja och att denna vilja är en förutsättning för moralisk 
klandervärdhet och därmed straffrättsligt ansvar. I en del fall kan man trots 
detta hävda att vissa personer under vissa omständigheter inte skall kunna 
klandras för sitt beteende. Särregleringen för psyksikt störda lagöverträdare i 
påföljdshänseendet torde vara ett resultat av ett sådant resonemang.172

 
 

Naturen känner inga sjukdomar eller störningar, så vem är egentligen 
psykiskt sjuk eller störd? Sjukdomsbegreppet är skapat av människor för att 
fylla en viss funktion. Med sjukdom menas allmänt ett tillstånd eller process 
som medför att inte människan fungerar optimalt. Ingen kan upptäcka en 
sjukdom, men han eller hon kan välja att rubricera en dysfunktion som en 
sjukdom.173 Begreppet psykisk störning används av både juridiken och 
psykiatrin men de ideal som styr straffrätten skiljer sig markant från 
psykiatrin. Inom straffrätten arbetas det med utgångspunkt i presumtionen 
att hellre fria än fälla. Ingen får dömas till ansvar för en gärning utan att vara 
överbevisad om sin skuld. Inom psykiatrin däremot följer man principen 
heller fälla än fria, psykiatern väljer hellre ut en störning för mycket än en 
för lite. 174

 
 

Det är inte ovanligt att det görs gällande att en person är psykiskt sjuk eller 
störd på den enda grunden att vederbörande utfört ett farligt eller 
egendomligt beteende. En seriemördare måste helt enkelt vara psykiskt sjuk, 
säger man.175

                                                 
172 Kindström Dahlin & Franklin, Juridisk Publikation 2009, s. 103. 

 Problemet enligt Wennberg med ett sjukdomsbegrepp, som 
innebär att sjukdomen eller störningen helt och hållet definieras utifrån det 
asociala eller kriminella beteendet, är för det första att sjukdomen eller 
störningen inte kan åberopas som förklaring till brottsligheten. Inte heller 
kan sjukdomen användas som grund för att ursäkta gärningsmannen för 
hans beteende. Se till exempel till den så kallade psykopaten. Denne har 
inga störningar av de intellektuella funktionerna. Inte heller är han eller hon 

173 Wennberg, JT 1999/00, s. 615 f.  
174 Wennberg, SvJT 2002, s. 577 f. 
175 Wennberg, JT 1999/00, s. 617. 
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föremål för några tankestörningar, vanföreställningar eller hallucinationer. 
Psykopaten kännetecknas av en uppsättning av personlighetsdrag som visar 
sig i ett asocialt beteende men beteendet kan inte förklaras med hans eller 
hennes sjukdom. Om en seriemördare kallas psykiskt sjuk eller störd endast 
på den grunden att seriemordet är ett avvikande och egendomligt beteende, 
kan man knappast härav dra slutsatsen att han eller hon inte rår för sitt 
beteende.176 Av denna anledning anser Wennberg att det är viktigt att skilja 
mellan sådana begreppstyper, som innebär att man definierar en störning 
utifrån ett asocialt eller kriminellt beteende, och sådana begreppstyper som 
bygger på en funktionsstörning av något slag.177 De psykotiskt sjuka 
brottslingarna med störd verklighetsuppfattning måste däremot kunna 
särbehandlas och att sjukdomen i de fallen både kan förklara och ursäkta 
brottet. Här knyts sjukdomsbegreppet inte till ett asocialt beteende, utan till 
vissa funktioner som inte fungerar hos den sjuke.178

 
  

Skuldprincipen innebär att en person bara är moraliskt ansvarig för sina 
handlingar om han eller hon har begått dem frivilligt och med insikt om 
konsekvenserna. En fråga av intresse är hur psykiska sjukdomar och 
störningar av olika slag påverkar en människas förmåga att ta ansvar.179 Kan 
den som, på grund av sin psykiska sjukdom, inte tar sin medicin hållas 
ansvarig för sina gärningar, om denne med medicin hade kunnat fungera 
normalt? Det som bland annat talar emot en särbehandling av psykiskt 
störda lagöverträdare är att det kan vara viktigt att alla människor hålls 
ansvariga för sina gärningar, av den principen att, att vara ansvarig är en del 
av att vara människa.180 Även den vanlige brottslingen måste ju anses ha en 
förvriden uppfattning om han eller hon tar sig rätten att döda en annan 
människa. Då är frågan om det inte är bättre att behandla alla lika.181

 
 

6.3.2 Tillräknelighet 
Den nuvarande ordningen har kritiserats för att inte ta hänsyn till att det 
finns fall där man helt bör fria från straffrättsligt ansvar och inte enbart ha 
inskränkningar i påföljdsvalet. Det nya förslaget kommer att innebära att 
endast den som kan bestämma över och förstå sin brottsliga handling kan 
hållas ansvarig och straffas för denna, med andra ord den som är tillräknelig. 
I det fåtal fall där gärningsmannens psykiska tillstånd har varit sådant att 
verklighetsuppfattningen helt har förändrats eller präglats av en stark 
tvångsmässighet framstår det inte som moraliskt försvarbart att döma ut 
straffrättsligt ansvar. I en sådan situation ger skuldprincipen stöd för att 
ansvarsfrihet skall föreligga, denne ska anses vara otillräknelig. Ett 
införande av tillräknelighet, skulle kunna medföra en solidare och mer etiskt 

                                                 
176 Wennberg, JT 1999/00, s. 618 f. 
177 Wennberg, SvJT 2002 s. 577 f. 
178 Wennberg, JT 1999/00, s. 619. 
179 Lövtrup, 2007, s. 146. 
180 Lövtrup, 2007, s. 148. 
181 Lövtrup, 2007, s. 151. 
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försvarlig grund för den straffrättsliga hanteringen av psykiskt störda 
lagöverträdare.182

 
  

Psykiatrilagsutredningen förväntas föreslå att tillräknelighet åter skall vara 
en förutsättning för att någon ska kunna dömas till straffrättsligt ansvar. 
Ansvarsfrihet föreligger då, gärningsmannen till följd av en allvarlig 
psykisk störning, en tillfällig sinnesförvirring, en svår utvecklingsstörning 
eller ett allvarligt demenstillstånd saknade förmåga att förstå innebörden av 
gärningen eller att anpassa sitt handlande efter en sådan förståelse. Ett 
undantag från bestämmelsens tillämplighet skall gälla om gärningsmannen 
genom rus eller på annat liknande sätt själv har vållat sin bristande 
förmåga.183

 
 

I grunden ligger här frågor om i vilka situationer man bör anses moraliskt 
och rättsligt ansvarig för en gärning. Enligt Psykansvarskommittén bör en 
gärning vara fri från ansvar på grund av otillräknelighet endast om det är 
uppenbart att gärningsmannen inte har kunnat ta ansvar för sin handling. 
Regeln ska utformas restriktivt och endast en mindre grupp av de som idag 
omfattas av begreppet allvarlig psykisk störning kommer att betraktas som 
otillräkneliga. De otillräkneliga antas motsvara den grupp allvarligt psykiskt 
störda lagöverträdare som idag omfattas av det absoluta fängelseförbudet.184

 
 

De flesta psykiskt störda lagöverträdare, kommer därför i ett reformerat 
system att omfattas av de normala påföljdsbestämmelserna och därigenom 
kommer principer om förutsebarhet, proportionalitet och rättslikhet att få 
ökad betydelse också för de psykiskt störda lagöverträdarna. Likaså ska de 
tillfälligt sinnesförvirrade behandlas på samma sätt i ansvarsbedömningen 
som de med en allvarlig psykisk störning. Genom detta betonas att 
tillräknelighetsregleringen gäller lika för alla lagöverträdare och inte bara 
för dem som har en diagnos. Psykansvarskommittén framhåller även att 
tillräknelighetsrekvisitet är gärningsrelaterat och att det därför mycket väl 
kan vara så att en tilltalad frias från straffrättsligt ansvar för vissa gärningar 
till följd av otillräknelighet medan han döms till ansvar för andra 
gärningar.185

 
  

Från allmänpreventiv synpunkt har hävdats att det primära syftet med straff-
bestämmelser är att avhålla människor från brottsliga gärningar och att de 
skall verka moralbildande. Utifrån detta har det gjorts gällande att ansvars-
frihet för dem som begått en gärning, under påverkan av mera kvalificerade 
former av psykisk störning eller tillfällig sinnesförvirring, kan motiveras 
med att dessa inte är påverkbara av det allmänna straffhotet och att 
användningen av straff i dessa situationer därför är överflödigt eller till och 
med skadligt för den individen.186

                                                 
182 SOU 2002:3, s. 19, 209, 232. 

 För de mer psykiskt störda lagöverträdare 
som kommer att omfattas av otillräkneligheten och som i vissa fall inte 

183 SOU 2002:3, s. 229. Dir. 2008:93. 
184 SOU 2002:3, s. 229, 247. 
185 SOU 2002:3, s. 247 ff. 
186 SOU 2002:3, s. 233. 
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förstår att deras handlande var fel, de kommer inte heller att förstå varför de 
ska straffas. Om man inte kan förstå innebörden av rätt och fel, så kan man 
förmodligen inte heller förstå straff och bör således inte heller straffas utan 
ska istället få erforderlig vård. 
 
Genom ett införande av tillräknelighet återupprättas kopplingen mellan 
straffansvar och moraliskt ansvar. Det innebär att man för att vara ansvarig 
måste kunna bedöma gärningen i sitt riktiga sammanhang. En riktigt 
genomförd prövning av det subjektiva rekvisitet innebär visserligen att en 
del av dessa fall inte leder till straffrättsligt ansvar, men en del fall som inte 
bör föranleda ansvar enligt skuldprincipen är sådana där uppsåt kan anses 
föreligga. Att pådyvla skuld och klander på den som på grund av en psykos 
eller något annat påtagligt förvirringstillstånd eller dylikt tillstånd inte har 
en fungerande verklighetsuppfattning kan anses orättfärdigt.187

 
 

6.3.3 Fängelseförbudet 
Den nya regleringen kan anses svårtillämpad och lägger ett stort ansvar på 
domstolen för att avgöra vad som ska ses som synnerliga skäl. De riktlinjer 
som finns för vad som ska betraktas som synnerliga skäl, och framförallt vid 
bedömningen av om den tilltalade i anslutning till brottet själv har vållat sitt 
tillstånd genom rus eller på annat sätt, samt omständigheterna i övrigt, är få 
och otydliga. För dem som bedöms otillräkneliga, de mest psykiskt störda, 
gäller en särreglering som stadgar att rätten inte får döma till fängelse med 
undantag för den som själv vållat sitt tillstånd. Kravet på tydlig, begriplig 
och konsekvent reglering är här bristande. Här finns ett absolut förbud och 
ett undantag i samma mening.188 Risken är att syftet med ökat utrymme för 
”proportionalitetsbedömningar” leder till en oförutsägbar rättstillämpning. 
Det ligger i proportionalitetsbedömningens natur att väga moralfilosofiska 
värderingar mot den tilltalades vårdbehov och därmed ett vårdetiskt 
perspektiv. Annorlunda uttryckt ställs behovet av individualprevention mot 
behovet av allmänprevention.189

 
 

Den problemtik som belystes i Flink-fallet, då en gärningsman begått en 
allvarlig brottslig gärning under en allvarlig psykisk störning men vid 
domstillfället inte anses lida av en sådan störning, har genom ändringen av 
fängelseförbudet fått en lösning. Påföljdsvalet vid tillfälliga psykoser är 
således inte längre begränsat genom fängelseförbudet och gärningsmannen 
kan genom sin avsaknad av vårdbehov dömas till fängelse. Fortfarande 
kvarstår dock frågan om de kan anses ha begått brottet med uppsåt. 
 
 
 

                                                 
187 SOU 2002:3, s. 232, Wennberg, SvJT 2002, s. 579 och Lövtrup, 2007, s. 166. 
188 Kindström Dahlin & Franklin, Juridisk Publikation 2009, s. 100 f. 
189 Kindström Dahlin & Franklin, Juridisk Publikation 2009, s. 101. 
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6.4 Samhällsskyddsåtgärder 
 
Idag tillgodoses samhällets behov av att skydda sig mot personer som på 
grund av sitt psykiska tillstånd har en hög benägenhet att återfalla i allvarlig 
brottslighet genom påföljden överlämnande till rättspsykiatrisk vård i 
förening med särskild utskrivningsprövning. Möjligheten att beakta behovet 
av samhällsskydd i något annat fall finns idag inte. Problemet med detta 
system är att man kan komma i konflikt med internationella riktlinjer, 
eftersom rättspsykiatrin stundtals tvingas förvara personer som inte 
uppfyller förutsättningarna för psykiatrisk tvångsvård.  
 
Frågan om och i så fall på vilket sätt som intresset av samhällsskydd skall 
tillåtas påverka den straffrättsliga hanteringen av psykiskt störda 
lagöverträdare är komplicerad och förknippad med svåra etiska konflikter. 
Man kan emellertid inte bortse från samhällsskyddsintresset i detta 
sammanhang. Samhället har legitima skäl att ta hänsyn till samhällsskydds-
aspekten, framför allt vid grova brott mot liv eller hälsa.190 Psykiatrilags-
utredningen har fått i uppdrag att utreda hur dessa särskilda skyddsåtgärder 
ska kunna genomföras. Syftet med särskilda skyddsåtgärder är att psykiatrin 
inte skall behöva bära ett ansvar för straffrättsliga aspekter eller behovet av 
samhällsskydd under längre tid än som motiveras av ett vårdbehov.191

 

 I 
direktiven till den nya utredningen framgår dock att utredningen ska utreda 
möjligheterna för att verkställa de särskilda skyddsåtgärderna genom 
psykiatrisk tvångsvård. Detta kommer dock antagligen leda till samma 
problematik som idag, att den psykiatriska tvångsvården blir en form av 
maskerad förvaring, även om det sker öppet, samt att samma etiska 
konflikter kommer att föreligga för läkarna som får vårda den som 
egentligen inte behöver vård.   

Samhällsskyddsåtgärder kan naturligtvis, om de inte omgärdas med 
tillräckliga begränsningar, komma i konflikt med den enskildes rättigheter 
och med sådana grundläggande straffrättsliga principer som proportionalitet 
och förutsebarhet. I grunden ligger en konflikt mellan å ena sidan samhällets 
i många fall bristande möjligheter att förutse en individs framtida beteende 
och på denna grund vidta åtgärder för att förhindra och förebygga dennes 
återfall i brott och å andra sidan individens ansvar som rimligen måste 
inskränka sig till en bedömning i efterhand av de gärningar som han eller 
hon har gjort sig skyldig till.192 Mot bakgrund av de svårigheter som alltid är 
förknippade med att förutse återfall i brott måste en utgångspunkt vara att 
det är fråga om allvarlig brottslighet av särskilt integritetskränkande slag, 
det vill säga i princip måste det röra sig om brott som riktar sig mot någons 
liv eller hälsa. Dessutom bör det krävas att återfallsrisken bedöms som 
påtaglig. I dessa situationer kan man försvara att samhällsskyddet särskilt 
beaktas.193

                                                 
190 SOU 2002:3, s.19. 

 

191 SOU 2002:3, s. 139. 
192 SOU 2002:3, s. 268. 
193 SOU 2002:3, s. 19 f. 
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Att internera en psykiskt störd lagöverträdare på obestämd tid, i 
förebyggande syfte kan medföra problem ur rättssäkerhetssynpunkt. Det 
finns risk för att en stor portion godtycklighet kan smyga sig in vid 
farlighetsbedömningar av brottslingar, se bara till svårigheten att enhetligt 
bedöma den psykiska störningen som redovisats ovan, varför förslaget, om 
det blir verklighet, måste omgärdas av stor försiktighet vid tillämpandet.194 
Åtgärderna kan även komma att inskränka fundamentala rättigheter såsom 
den enskildes rätt till frihet, dessa krav är grundande på Regeringsformen195 
och skyddet för de mänskliga rättigheterna, vilket innebär att rättighets-
inskränkningen inte får vara mer ingripande än vad syftet kräver. Allvaret i 
den gärningen som risken avser får då vägas mot säkerheten i risk-
bedömningen och det bakomliggande intresset att förhindra och förebygga 
nya brott.196

 

 Kan man etiskt försvara dessa åtgärder i förhållande till det 
resultat som kan förväntas? 

Psykansvarskommittén pekade på att samhällsskyddsåtgärder torde kunna 
tillämpas särskilt i fall där den psykiska störningen påverkat straffvärdet i 
sänkande riktning såsom förmildrande omständighet. Detta leder generellt 
till lägre straff och det förhållandet kan enligt dem i vissa fall medföra att 
intresset av samhällsskydd inte är tillräckligt tillgodosett genom den påföljd 
som bestäms med tillämpning av rent straffrättsliga aspekter.197

 

 Som jag 
tidigare anfört kan regleringen kring förminskad tillräknelighet ifrågasättas i 
det nya reformerade systemet och således också om samhällsskyddsåtgärder 
ska förekomma för de psykiskt störda lagöverträdare som ansetts 
tillräkneliga? Om gärningen ska stå i centrum och straffvärdet inte bedömas 
utifrån vårdbehovet så kommer den psykiskt störde lagöverträdare att få 
samma straff som de övriga lagöverträdarna. Då skulle skyddsåtgärden 
enbart bli ett resultat av möjliga framtida gärningar på samma sätt som man 
inte anser det finnas ett behov att utdöma samhällsskyddsåtgärder för den 
lagöverträdare som inte är psykiskt sjuk. När alla påföljder blir tillämpliga 
på även de psykiskt störda lagöverträdarna så torde även livstids fängelse 
kunna utdömas och således kan samhällsskyddsaspekten tillgodoses.  

De särskilda skyddsåtgärderna ska beslutas av allmän domstol i samband 
med rättegången. Enligt Wennberg förtar dock sannolikt denna lösning hela 
effekten av otillräkneligheten. Om samma domstol, som förklarar att den 
åtalade inte kan dömas för gärningen på grund av otillräknelighet, samtidigt 
kan besluta att låsa in denne för de brott han eller hon annars skulle kunna 
komma att begå så kan det leda till rättsäkerhetsproblem.198

                                                 
194 Rönnblom, SvJT 2005, s. 370. 

 Omprövning 
kommer enligt det nya förslaget, ske av förvaltningsdomstol vilket kan 
motverka denna problematik något, men samtidigt kan ifrågasättas om de 
särskilda skyddsåtgärderna ska vara del av brottmålsprocessen eller om det 
ska vara en helt separat process.  

195 Regeringsformen (1974:152) 
196 SOU 2002:3, s. 268 f. 
197 SOU 2002:3, s. 277 f. 
198 Wennberg, SvJT 2002, s. 585. 
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Det går inte att komma ifrån att samhällsskyddsåtgärder är etiskt vanskliga, 
men vi kan inte heller blunda för att det ibland kan finnas ett behov av 
sådana åtgärder. Jag anser att det är bättre att vara öppen med det istället för 
att som idag dölja det bakom någon slags förtäckt vård. En förutsättning för 
att särskilda skyddsåtgärder ska vara försvarbara är förstås att det går att 
göra tillförlitliga riskbedömningar.199 Riskbedömningar och särskilda 
skyddsåtgärder som grundas på dessa kommer förmodligen att behöva 
finnas kvar även i framtiden. Att bedömningarna görs så bra som möjligt 
och att underlaget är välbeprövat och aktuellt är dock ett grundläggande 
krav. Det är också viktigt, inte minst av rättssäkerhetsskäl, att tydligt ange 
när det är intresset av samhällsskydd som motiverar olika former av 
åtgärder. Särskilda skyddsåtgärder bör tillämpas ytterst restriktivt med 
hänsyn till svårigheterna i bedömningarna och de etiska komplikationerna. 
Endast i de fall intresset av samhällsskydd väger mycket tungt bör åtgärder 
som motiveras av detta intresse kunna bli aktuella.200

 
 

6.4.1 Riskbedömningar 
Om förslagen om särskilda skyddsåtgärder blir verklighet, så kommer 
riskbedömningarna fortsatt att vara av väsentlig betydelse. Både inom 
kriminalvården och inom rättspsykiatrin har det blivit allt mer uppenbart att 
vi inte klarar oss utan riskbedömningar. Bedömningarnas utformning har 
dock utvecklats, från ostrukturerade kliniska bedömningar, till vetenskapligt 
strukturerade bedömningar, till en syntes av de två tidigare som drar nytta 
av såväl den enskilda klinikerns kunskap och erfarenhet, som av 
vetenskapliga rön på bred front. De nya manualerna är utmärkta i sig, men 
det krävs alltid en människa som med sin personliga kunskap, erfarenhet 
och empatiska förmåga fattar besluten. Det går inte att komma undan att det 
alltid finns en risk för att man gör en felbedömning och frihetsberövar 
någon i onödan. Men utan riskbedömning är faran den motsatta. Det här 
kommer alltid att vara ett dilemma, och det viktigaste för rättssäkerheten är 
att man inom psykiatrin och kriminalvården gör dem så bra det bara går och 
att bedömningarna sker öppet.201

 
  

”Dåliga riskbedömningar som får stora konsekvenser för den som 
riskbedöms är helt enkelt oetiska”202

  
 

En modell för att minimera riskerna för att en läkare pressas av olika 
lojaliteter, där platsbrist, personalens och patientens önskemål spelar in och 
där läkaren utan att blanda in sin egen empati alltför mycket, kan göra en 
bedömning, skulle kunna vara att en oberoende läkare deltar i bedömningen 
redan innan fallet underställs allmän förvaltningsdomstol.203

                                                 
199 Lövtrup, 2007, s. 168 f.  

  

200 SOU 2002:3, s. 273 f. 
201 Leijonhielm & Rydén, 2007, s. 130 ff. 
202 Citerat ur: Levander m.fl., 2009, s. 310.  
203 Leijonhielm & Rydén, 2007, s. 116. 
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Psykansvarskommittén framhävde i deras förslag att en paradox i 
sammanhanget är att riskbedömningar egentligen förutsätter att människors 
beteende i någon mån är förutsebart, samtidigt som vi hävdar att brott endast 
kan begås av människor med fri vilja och handlingsfrihet.204

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
204 SOU 2002:3, s. 271 f. 
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7 Avslutande analys 
Historiskt sett har tanken funnits att anstalterna själva skulle ta hand om de 
sinnessjuka brottslingarna. De ansågs störande och man ville ogärna riskera 
att sjukhusen skulle bli ett nytt slags fängelser. Samtidigt ansågs de som 
begått brott under inflytande av sinnessjukdom inte vara brottslingar i 
egentlig mening och borde därför behandlas som andra sjuka medan 
straffångar som insjuknat i sinnessjukdom under fängelsevistelsen var 
kriminella och kunde därför inte undslippa ansvar för sina gärningar. Inom 
den klassiska straffrättsskolan betonades att straffet skulle vara en rättvis 
vedergällning för det brott som hade begåtts. Denna skola utmanades dock 
av individualpreventiva tankar om att straffet skulle vara beroende av 
brottslingens vårdbehov och samhällets behov av skydd.  
 
Uppfattningen att personer som är psykiskt störda bör särbehandlas i 
straffrättsligt hänseende är mycket gammal. Den uppfattningen lever ännu 
idag och så ska det enligt min mening också vara. Däremot finns det olika 
sätt att särbehandla denna grupp. Intresset av att personer som begår brott 
möts av en adekvat reaktion på brottet ställs emot behovet av att tillräckligt 
beakta gärningsmannens psykiska tillstånd. Denna intressekonflikt har i och 
med den pågående Psykiatrilagsutredningen åter hamnat i ljuset. Jag anser 
att det är brottet som ska styra straffvärdet och inte personens vårdbehov. 
Alla lagöverträdare som kan anses ansvariga ska i det hänseendet behandlas 
lika. Däremot är det viktigt att den som är i behov av vård får detta behov 
tillgodosett. Jag tror att det bästa sättet att förebygga återfall hos psykiskt 
störda personer är att se till att de får vård och stöd.  
 
Begreppet allvarlig psykisk störning är svårdefinierat även för den 
medicinskt sakkunnige. I förarbetena till begreppet räknas åtskilliga av de 
tillstånd som ska omfattas upp men trots det så ger det ingen klar bild om 
vilka sjukdomstillstånd som faktiskt ska omfattas. Varje enskilt fall är unikt 
och således kommer alltid en bedömning behöva göras av den enskilde 
lagöverträdarens psykiska tillstånd. Detta orsakar tillämpningssvårigheter 
och jag ställer mig frågande om det är rättssäkert för individen när de 
medicinskt sakkunnigas åsikter går isär och domstolen tvingas göra en 
bevisvärdering av de medicinska utlåtandena. Det går i det fallet inte heller 
att tillämpa principen att det utlåtandet som är mest fördelaktigt för den 
tilltalade skall läggas till grund för bedömningen. Vad är det som säger att 
vård skulle vara mer fördelaktigt om nu inget vårdbehov föreligger eller att 
fängelse skulle vara det mest fördelaktiga om den tilltalade inte vill 
klassificeras som psykiskt sjuk.    
 
Skillnaderna mellan att vara psykiskt störd och allvarligt psykiskt störd är i 
verkligheten små men effekterna av definitionen är stora vilket jag anser 
vara orimligt. Jag ställer mig frågande till om begreppet allvarlig psykisk 
störning kommer att ha någon verklig funktion i den nya reformen. De 
lagöverträdare som med största sannolikhet kommer att betraktas som 
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otillräkneliga kommer endast vara de allvarligast allvarligt psykiskt störda 
lagöverträdarna, med andra ord de med en psykisk sjukdom. Varför ska vi 
använda ett juridiskt begrepp på ett medicinskt fenomen, är det inte då bättre 
att beskriva de tillstånd som ska omfattas av otillräknelighet och lämna 
begreppet därhän. Jag tycker att den som, oavsett en allvarlig psykisk 
störning, saknade förmåga att förstå innebörden av en gärning eller att 
anpassa sitt handlande efter en sådan förståelse, ska kunna bedömas som 
otillräknelig.  
 
Den nya regleringen om presumtion mot fängelse innebär att domstolen 
numera måste dela upp de allvarlig psykiskt störda i två grupper och i varje 
enskilt fall bedöma till vilken grupp personen hör. Endast de mest psykiskt 
störda lagöverträdarna omfattas av fängelseförbudet. Detta kan anses 
försvåra bedömningen ytterligare, med ökad risk för osäkerhet och 
oförutsebarhet i rättstillämpningen. Jag anser att riktlinjerna, enligt den nya 
regleringen, för vad som ska anses som synnerliga skäl är svårtillämpade 
och otydliga.  
 
Med den nuvarande lagstiftningen kan psykiskt störda lagöverträdare, både 
allvarligt psykiskt störda och psykiskt störda, dömas till fängelse. Detta är 
oerhört komplicerat och ökar risken för oroligheter inne på anstalterna. En 
psykiskt störd person kan ofta skapa oro runt omkring sig på anstalten och 
ha svårt att följa de regler och sociala normer dom finns. Detta skapar också 
en osäkerhet bland de övriga intagna, och kan till slut leda till 
säkerhetsrisker för både andra intagna och personal. Ett kvalificerat 
omhändertagande av psykiskt störda lagöverträdare kräver personal med 
hög kompetens. Det är ingen lätt grupp att ta hand om och den ställer stora 
krav på kunskap, engagemang och tålamod. Utan förståelse för den psykiska 
störningen är det lätt för både personal och andra intagna på en anstalt att 
hamna i konflikt med den som lider av störningen. Okunskap är enligt min 
mening den största säkerhetsrisken på en anstalt.  
 
Idag handlar frågan om val mellan fängelse och vård, men enligt min 
mening så måste det inte vara så. Kriminalvårdens möjligheter att erbjuda 
psykiatrisk vård idag är måhända något begränsade men ett alternativ kan 
vara att se till att de möjligheterna förbättras. Detta är dock frågan om en 
stor kriminalpolitisk fråga, vem ska ha ansvaret för den psykiskt störde 
lagöverträdaren. Denna diskussion fördes redan på 1800-talet och vi för den 
återigen idag. Ska de vårdas inom särskilda avdelningar hos kriminalvården 
eller särskilda avdelningar hos den allmänna sjukvården. Det är inte bara en 
juridisk fråga utan även en politisk och ekonomisk fråga. Jag anser att det är 
viktigt att inte låta vården bli någon form av maskerad förvaring som strider 
mot läkaretiken. Samtidigt är det viktigt att se till säkerheten upprätthålls för 
både läkare, patienter, anstaltspersonal och övriga intagna.  
 
Riskbedömningar är och kommer alltid att vara ett stort problem. De 
används idag av domstolen vid bedömningen av om rättspsykiatrisk vård 
skall förenas med särskild utskrivningsprövning och kommer i framtiden att 
användas vid bedömningen av särskilda skyddsåtgärder. Även 
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kriminalvården använder sig av riskbedömningar i den dagliga 
verksamheten, vid anstaltsplaceringar, permissioner och dylikt. Jag anser att 
riskbedömningar är vanskliga men jag har svårt att komma ifrån att vi inte 
klarar oss utan dem. Det faktum att riskbedömningar egentligen förutsätter 
att människors beteende i någon mån är förutsebart, samtidigt som vi hävdar 
att brott endast kan begås av människor med fri vilja och handlingsfrihet är 
enligt min mening ett problem.   
 
Den straffrättsliga regleringen rörande ansvar och påföljd för psykiskt störda 
lagöverträdare står nu inför en mycket välbehövd reform. Jag anser att 
införandet av tillräknelighet är en viktig del i reformen och tror att det 
kommer kunna lösa en del av de problem som finns med dagens 
påföljdssystem för psykiskt störda lagöverträdare. Däremot kan jag ställa 
mig frågande till de särskilda skyddsåtgärderna som jag anser är etiskt 
vanskliga. Jag har dock svårt att bortse från samhällsskyddsintresset men är 
tveksam om det skyddsintresset väger tyngre än rättssäkerheten för den 
enskilde individen. Om särskilda skyddsåtgärder införs så bör de tillämpas 
ytterst restriktivt med hänsyn till svårigheterna i bedömningarna och de 
etiska komplikationerna. Att finna en ordning som tillgodoser alla krav är en 
utmaning men förhoppningsvis kommer reformen, åtminstone bättre än 
idag, främja alla de krav på rättvisa, humanitet, rättssäkerhet, förutsebarhet 
och proportionalitet som gör sig gällande på området.  
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Bilaga A 

HCR 20 – Bedömningsunderlag 
 
Historiska data 
H 1 Tidigare våldshandlingar 
H 2 Tidig debut i våldshandlingar 
H 3 Instabilitet i förhållanden 
H 4 Problem på arbetsmarknaden 
H 5 Alkohol- eller drogmissbruk 
H 6 Psykisk sjukdom 
H 7 Psykopati 
H 8 Tidig missanpassning 
H 9 Personlighetsstörning 
H 10 Tidigare misskötsamhet vid permission 
 
Kliniska data 
C 1 Brist på insikt 
C 2 Negativ attityd 
C 3 Psykiatriska symtom 
C 4 Instabilitet 
C 5 Dålig behandlingsbarhet 
 
Riskfaktorer 
R 1 Orealistisk framtidsplanering 
R 2 Brist på professionell tillsyn 
R 3 Brist på stöd och hjälp 
R 4 Brist på samtycke och motivation 
R 5 Stress 
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Bilaga B 

Fall 1 
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Fall 2 
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Fall 3 
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Fall 4 
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Fall 5 
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