
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JURIDISKA INSTITUTIONEN 
Stockholms universitet 

 

 
 
 
 
”Lagom” psykiskt störda  
lagöverträdare 
 Straff eller vård? 

Johanna Bardon 
 

 
Examensarbete i straffrätt, 30 hp 

Examinator: Jack Ågren 
Stockholm, Vårterminen 2014 

 

 



  2 

Innehållsförteckning 
 
FÖRKORTNINGAR     4 
 
1 INLEDNING    5 

1.1  BAKGRUND    5 

1.2  SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  7 

1.3 METOD OCH MATERIAL   8 

1.4 DISPOSITION    9 

1.5 AVGRÄNSNINGAR   10 

 
2 HISTORIK OCH FRÅGANS TIDIGARE BEHANDLING 11 

2.1 STRAFFTEORIER    11 

2.1.1 Allmänt   11 

2.1.2 Allmänprevention  12 

2.1.3 Individualprevention  12 

2.1.4 Nyklassicism – rättvisa och proportionalitet 13 

2.1.5  Humanitet   14 

2.2 VÄGEN TILL DAGENS REGLERING  

– EN HISTORISK TILLBAKABLICK  15 

2.2.1 Före Brottsbalkens införande  15 

2.2.2 Brottsbalkens införande och utveckling 16 

2.2.3 1992 års reform och tiden därefter 18 

 
3  STRAFFANSVAR FÖR PSYKISKT STÖRDA  

LAGÖVERTRÄDARE    19 

3.1  ALLMÄNT     19 

3.2 BEGREPPEN ”PSYKISK STÖRNING” OCH  

”ALLVARLIG PSYKISK STÖRNING”   22 

3.3 UPPSÅTSBEDÖMNING   26 

 
4 PÅFÖLJDSBESTÄMNING FÖR PSYKISKT STÖRDA 
 LAGÖVERTRÄDARE    30 

4.1  ALLMÄNT    30 

4.2 PÅVERKAN PÅ STRAFFVÄRDE  31 

4.3 PRESUMTION ATT VÄLJA ANNAN PÅFÖLJD ÄN  

FÄNGELSE    34 



  3 

4.4 FÄNGELSEFÖRBUD   40 

4.5 PSYKISKT STÖRDA LAGÖVERTRÄDARE I FÄNGELSE 41 

4.6 ÖVERLÄMNANDE TILL RÄTTSPSYKIATRISK VÅRD 43 

 
5 FRAMLAGDA BETÄNKANDEN – FÖRSLAG PÅ  

FRAMTIDA LÖSNING    46  

5.1 ALLMÄNT    46 

5.2 ÅTERINFÖRANDE AV TILLRÄKNELIGHETSLÄRAN 47 

5.3 PÅFÖLJDER I ETT REFORMERAT SYSTEM 48 

5.4 PSYKIATRISK VÅRD I ETT REFORMERAT SYSTEM 50 

5.5 INFÖRANDE AV NY FORM AV VERKSTÄLLIGHET  

– SLUTEN STÖDENHET   52 

5.6 SÄRSKILDA SKYDDSÅTGÄRDER  52 

 
6 ANALYS      53 

6.1 ALLMÄNT    53 

6.2 EN IFRÅGASATT ANSVARSFÖRMÅGA OCH  

EN SPLITTRAD PÅFÖLJDSBESTÄMNING  54 

6.2.1  Allmänt   54 

6.2.2 En ifrågasatt ansvarsförmåga 55 

6.2.3  En splittrad påföljdsbestämning 57 

6.3 VÅRDBEHOVET SOM BITVIS TILLGODOSES 63 

6.4  ÅTER TILL GRUNDERNA FÖR PÅFÖLJDSSYSTEMET 68 

 6.4.1 Humanitet   68 

 6.4.2 Proportionalitet  70 

 6.4.3 Förutsebarhet    72 

 
7 SLUTSATS  OCH AVSLUTANDE KOMMENTARER 74 
 
8 KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING  76 

 

 

 

 
 



  4 

Förkortningar 
 

BrB Brottsbalk (1962:700) 

BRÅ Brottsförebyggande rådet 

DS Departementsserien 

EKMR Europeiska konventionen (den 4 november 1950) om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna 

FÄL  Fängelselag (2010:610) 

HD Högsta domstolen 

HSL Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 

HovR Hovrätt(en) 

JP Juridisk Publikation 

JT Juridisk tidsskrift 

KVS Kriminalvårdsstyrelsen 

LVM Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 

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

LPT Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 

LRU Lag (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning 

LRV Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård 

LSPV Lag (1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall 

LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

NJA  Nytt Juridiskt Arkiv, avd. 1 

Prop. Proposition 

RB Rättegångsbalk (1942:740) 

RF Regeringsformen (kungjord genom kungörelsen 1974:152) 

RH Rättsfall från hovrätterna 

SoL Socialtjänstlag (2001:453) 

SOSFS Socialstyrelsens författningssamling 

SOU Statens offentliga utredningar 

SvJT Svensk Juristtidning 

TR Tingsrätt(en) 

 

 
 



  5 

1 Inledning 
 
 
”Varje tid och varje samhälle har utifrån sina förutsättningar försökt närma sig och hantera problemen med de 

psykiskt störda lagöverträdarna, men varken rättsväsendet eller den offentliga vården förefaller att vara rustade 

för att kunna komma med några mer slutliga förslag till lösningar och några sådana finns säkerligen inte heller. 

Av allt att döma är detta ett område där diskussionen aldrig kommer att upphöra, meningsmotsättningarna alltid 

kommer att vara stora och alla de åtgärder som vidtas efter en viss tid kommer att förkastas. Kanske är männi-

skans gåtfullhet för stor för att det skall kunna finnas några enkla svar och entydiga lösningar på de problem 

som hänger samman med den komplicerade frågan om sambandet mellan brottslighet och sinnessjukdom.” 1 

 
Så avslutar Roger Qvarsell, idéhistoriker och professor vid Linköpings universitet, boken 

Utan vett och vilja som beskriver rättspsykiatrins historia och synen på brottslighet och sin-

nessjukdom. Citatet skildrar problematiken avseende behandlingen av psykiskt störda lag-

överträdare på ett träffande sätt. Sveriges straffrättsliga hantering av psykiskt störda lagöver-

trädare har – i likhet med synen på personer tillhörande gruppen – förändrats och varit före-

mål för diskussion under en avsevärd tid. Att ämnet är omtvistat torde bland annat bero på att 

vi rör oss i gränslandet mellan juridik och psykiatri, mellan straff och vård, mellan det fria 

valet och determinism.  
 
 
1.1 Bakgrund 
Frågan kring hantering av psykiskt störda lagöverträdare har länge ansetts vara ett av de svå-

raste, principiellt viktigaste och mest kontroversiella problemen inom svensk kriminalpolitik. 

Problemet består i att finna en ordning som samtidigt tillgodoser alla de krav som görs gäl-

lande avseende rättvisa, humanitet, samhällsskydd och liknande.2 Att frågan rör sig i gräns-

landet mellan juridik och psykiatri medför ofrånkomligen bedömningssvårigheter för den 

straffrättsliga regleringen. Frågeställningar om psykisk störning och brott, ansvar och påföljd 

samt vård och straff har ständigt varit, och är än idag, omdebatterade och i centrum för sam-

hällsdebatten.3  
 
I begreppet psykisk störning inryms en mängd olika psykiska sjukdomar och andra psykiska 

avvikelser, inklusive psykisk utvecklingsstörning. Det kan vara fråga både om varaktiga och 

snabbt övergående tillstånd.4 Om vi använder oss av lagens termer kan psykiskt störda lag-

                                                        
1 Qvarsell, 1995, s. 348.  
2 Prop. 1990/91:58, s. 448 samt SOU 2012:17, del II, s. 521. 
3 Kindström Dahlin & Franklin, 2009/10, s. 172. 
4 Prop. 1990/91:58, bil. 1, s. 86 f. samt Jareborg & Zila, 2010, s. 136.  
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överträdare delas upp mellan personer som lider av en psykisk störning respektive allvarlig 

psykisk störning. Kategorin allvarligt psykiskt störda lagöverträdare kan i sin tur delas upp 

mellan tillräkneliga och otillräkneliga personer.5 Vilken påföljd som utdöms i det enskilda 

fallet är beroende av huruvida domstolen anser att den tilltalade personen är ”tillräckligt” 

psykiskt störd. Anses personen ha lidit av en allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället 

kan denne som huvudregel inte dömas till fängelse. Om personen fortsatt bedöms lida av en 

allvarlig psykisk störning vid domstillfället kan denne bli föremål för överlämnande till rätts-

psykiatrisk vård och därigenom underkastats en långvarig vård istället för exempelvis livstids 

fängelse. Anses personen däremot lida av en icke allvarlig psykisk störning gäller inte den 

straffrättsliga särregleringen, utan personen kan dömas till straff såsom livstids fängelse enligt 

påföljdssystemets vanliga regler. Domstolens bedömning av den tilltalades psykiska tillstånd 

kan alltså få långtgående konsekvenser och vara helt avgörande för om personen erbjuds er-

forderlig vård. Samtidigt kan skillnaden mellan att lida av en allvarlig psykisk störning och 

psykisk störning vara marginell. Kriminalvården har i början av 2013 presenterat en kartlägg-

ning av Sveriges interner, vilken visar att 46 procent av de personer som har varit placerade i 

anstalt eller villkorligt frigivna under sin tid inom Kriminalvården har fått en diagnos för psy-

kiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar.6 
 
Den i Sverige gällande rättsliga regleringen avseende psykiskt störda lagöverträdare har gett 

upphov till problem och under åren utsatts för kritik från olika håll. Förslag på lagändringar 

har presenterats av ett flertal utredningar. Senast år 2012 överlämnade Psykiatrilagsutredning-

en sitt betänkande Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 

2012:17) till regeringen – det andra inom loppet av tio år. I dagsläget har dock ingen större 

lagreform genomförts. Således kan sägas att den straffrättliga särregleringen beträffande psy-

kiskt störda lagöverträdare i skrivande stund är ett rättsområde i förändring, varför jag finner 

det angeläget att redogöra för den nuvarande ordningen och dess tillhörande problematik samt 

de föreslagna ändringarna och de därtill hörande konsekvenserna.  
 
 
 
 
 

                                                        
5 Prop. 2007/08:97, s. 26 f. Se även SOU 2012:17, del II, s. 504 och 521 f. samt SOU 2002:3, del II, s. 229 ff. Se 
vidare Borgeke, 2012, s. 302 ff. samt Diesen, Lernestedt, Lindholm & Pettersson, 2005, s. 323.  
6 Kriminalvården, 2014. I rapporten påpekas att Kriminalvården inte generellt undersöker alla klienters psykiska 
status, utan diagnoserna bygger på att klienterna själva söker vård, vilket kan tänkas innebära att siffran är ännu 
högre i praktiken. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Arbetets övergripande syfte är att presentera innehållet i gällande rätt avseende psykiskt stör-

da lagöverträdare, särskilt med fokus på frågor rörande påföljdsbestämning. Utifrån en 

genomgång av gällande rätt kommer dagens ordning att analyseras och dess problematik att 

belysas. Därtill kommer förslag på framtida lösningar, med utgångspunkt i Psykiatrilagsut-

redningen, att behandlas. Ambitionen är att klargöra vilka förändringar som kan anses påkal-

lade, och vilka ändringar man avser att åstadkomma med framlagda betänkanden.7 Vidare ska 

föras en diskussion kring betänkandenas potentiella konsekvenser samt huruvida de föreslag-

na ändringarna löser problematiken i den nuvarande ordningen. 
 
I föreliggande arbete avser jag främst att behandla ”lagom” psykiskt störda lagöverträdare. 

Med ”lagom” psykiskt störda lagöverträdare avses personer som i juridisk mening anses vara 

psykiskt störda, dock inte allvarligt psykiskt störda samt personer som bedöms vara allvarligt 

psykiskt störda, men inte tillhör kategorin de ”mest” psykiskt störda (s.k. otillräkneliga). 
 
Med utgångspunkt i en redogörelse för hur den svenska straffrättsliga särbehandlingen av 

psykiskt störda lagöverträdare är utformad enligt gällande rätt ska undersökas hur påföljdsbe-

stämningen skiljer sig åt för ”lagom” psykiskt störda lagöverträdare. De frågeställningar som 

särskilt ska utredas kan formuleras enligt följande: 

1. På vilket sätt beaktas psykiskt störda lagöverträdares vårdbehov vid påföljdsbestäm-

ningen och tillgodoses detta vid verkställigheten av utdömda fängelsepåföljder? Finns 

det risk för att någon särskild kategori av psykiskt störda lagöverträdare far illa enligt 

nuvarande ordning? 

2. Fångar den nuvarande ordningen, eller framlagda förslag på framtida lösning, upp 

psykiskt störda lagöverträdare på ett sätt som är förenligt med de grundläggande prin-

ciperna som bär upp påföljdssystemet? 

3. Hur bör psykiskt störda lagöverträdare behandlas enligt det straffrättsliga systemet? 

Bör dessa dömas till straff- eller vårdpåföljd? 

 
 
 
 
 

                                                        
7 Utöver Psykiatrilagsutredningens betänkande (SOU 2012:17) kommer även de i stora delar överensstämmande 
förslagen i Psykansvarskommitténs betänkande Psykisk störning, brott och ansvar (SOU 2002:3) samt Straffan-
svarsutredningens betänkande Straffansvarets gränser (SOU 1996:185) att beröras. 
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1.3 Metod och material  
Vid författande av föreliggande arbete kommer jag i första hand att använda mig av de tradi-

tionella rättskällorna – lag, förarbeten, praxis och doktrin. Genom att studera rättskällorna 

kommer gällande rätt att klargöras, analyseras och tolkas samt delar av frågeställningarna 

utredas, diskuteras och besvaras. Med anledning av att lagtexten i relevanta bestämmelser är 

vagt formulerad, och att området för psykiskt störda lagöverträdare präglas av bedömnings-

svårigheter – såväl juridiska som medicinska – kommer stor vikt att läggas vid förarbeten och 

praxis. Vid praxisgenomgången kommer både underrätts- och överrättavgöranden att beröras. 

Väl medveten om att underrättspraxis inte är prejudicerande, studerar jag denna för att belysa 

särskilda frågeställningar och berika framställningen.  
 
Vid en genomgång av frågorna berörs även internationella konventioner och deklarationer. 

Sedan år 1953 har Sverige en skyldighet att följa EKMR, varför relevanta artiklar ur den den-

na berörs i det förbigående.8 Vidare är den s.k. Hawaii-deklarationen av intresse.9 Deklaratio-

nen antogs av World Psychiatric Association och är en internationell deklaration med etiska 

riktlinjer och minimikrav för behandling av personer med psykisk störning. 
 
Arbetet behandlar frågeställningar som i skrivande stund är föremål för lagändringsdiskussio-

ner. Psykiatrilagsutredningens betänkande Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och 

samhällsskydd (SOU 2012:17) som lämnades till regeringen år 2012 har varit ute på remiss 

och befinner sig i dagsläget under beredning hos regeringskansliet. Det är ännu inte klart om 

någon lagändring kommer att ske. Då analysen i förevarande arbete till stor del berör konse-

kvenserna – såväl positiva som negativa – av föreslagna lagändringar kommer betänkandet ha 

en betydande roll i framställningen och i analysen hänvisas i första hand direkt till betänkan-

det. Övrigt material som berör betänkandet och dess frågeställningar är begränsat, varför in-

formation främst hämtas från tidsskriftsartiklar. Psykiatrilagsutredningen föregås av två tidi-

gare utredningar, Straffansvarsutredningens betänkande Straffansvarets gränser (SOU 

1996:185) samt Psykansvarskommitténs betänkande Psykisk störning, brott och ansvar (SOU 

2002:3), vilka båda kommer att behandlas i det förbigående. 
 

                                                        
8 Sedan år 1995 är EKMR svensk lag – lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för 
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.  
9 Declaration of Hawaii, World Psychiatric Association (1983) antogs 1977 och reviderades 1983. Hawaii-
deklarationen uppdaterades på nytt genom Madrid Declaration on ethical standards for psychiatric practice, 
World Psychiatric Association (1996). 
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Framställningen är huvudsakligen straffrättslig med inriktning på påföljdslära. Frågeställning-

ar kring psykiskt störda lagöverträdare aktualiserar emellertid inte enbart den juridiska disci-

plinen; även frågor kring rättshistoria, psykiatri, medicin och kriminologi är relevanta i sam-

manhanget. För att finna tillfredsställande svar måste man delvis söka sig utanför det juridiska 

området. Där det inte står svar att finna i de traditionella rättskällorna söks information i andra 

relevanta källor. För att komplettera den juridiska framställningen kommer således argumen-

tation framför allt hämtats ur psykiatrisk och kriminologisk litteratur, artiklar, publikationer 

och föreskrifter.10  
 
 
1.4 Disposition 
Arbetet är uppdelat i sju kapitel och inleds med en deskriptiv del för att sedan övergå till en 

avslutande sammanhållen analys. Det inledande kapitlet följs av kapitel två som ur ett histo-

riskt perspektiv belyser utvecklingen av den straffrättsliga särregleringen för psykiskt störda 

lagöverträdare samt de genom tiderna varierande straffteorierna. Kapitlet ger en översiktlig 

beskrivning, i vilket det endast görs utvalda historiska nedslag. Kapitlet är avsett att vara en 

historisk referens till nuvarande ordning och visa att det alltid har funnits en viss straffrättslig 

särreglering för psykiskt störda lagöverträdare. Straffteorierna beskrivs i syfte att återkoppla 

till de straffteorier som gäller enligt nuvarande ordning. I det tredje och fjärde kapitlet görs en 

grundlig genomgång av hur den straffrättsliga särbehandlingen av psykiskt störda lagöverträ-

dare är utformad enligt gällande rätt. Här redovisas bland annat innebörden av allvalig psy-

kisk störning, uppsåtsbedömningen samt de centrala reglerna avseende påföljdsbestämning 

för psykiskt störda lagöverträdare. Vidare berörs kort psykiskt störda lagöverträdare i fängelse 

och deras möjlighet att erhålla vård. I det efterföljande femte kapitlet sammanfattas de fram-

lagda lagändringsförslagen på området för psykiskt störda lagöverträdare med utgångspunkt i 

Psykiatrilagsutredningens betänkande. I arbetets avslutande kapitlen – sex och sju – analyse-

ras och kommenteras arbetets frågeställningar mot bakgrund av vad som beskrivits i tidigare 

kapitlen. I analysen sammanfattas mina synpunkter och reflektioner avseende dagens straff-

rättsliga särreglering samt framlagda förslag avseende psykiskt störda lagöverträdare. I analy-

sen återkopplas till de gällande straffteorierna och diskuteras kring huruvida nuvarande ord-

ning överensstämmer med de grundläggande principerna. Arbetet avslutas med en slutsats och 

avslutande kommentar, i vilken arbetets frågeställningar och svar sammanfattas. 

                                                        
10 Publikationer, rapporter och föreskrifter är hämtade från Socialstyrelsen, Rättsmedicinalverket och Kriminal-
vården.  
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1.5 Avgränsningar 
I fokus för framställningen ligger den särreglering som gäller för psykiskt störda lagöverträda-

re. Arbetet syftar i första hand till att undersöka och analysera påföljdssystemet med dess på-

följdsalternativ för nämnda kategori. Huvudsakligen utgår arbetet från att frågan om straff-

rättsligt ansvar är avgjord och att den psykiskt störda lagöverträdaren befunnits skyldig för ett 

brott. Att helt utelämna straffrättsligt ansvar – innefattande tillräknelighetsläran11 – skulle 

dock medföra brister för en helhetsförståelse, varför denna frågeställning till viss del kommer 

att behandlas.  Arbetet behandlar enbart uppsåtliga brott där påföljden bedöms ligga på fäng-

elsenivå.12  
 
Som nämnts ovan inryms i begreppet psykiskt störda lagöverträdare personer med högst vari-

erande diagnoser och tillstånd. I arbetet ligger fokus främst på ”lagom” psykiskt störda lag-

överträdare, varför psykiskt störda lagöverträdare som inte tillhör kategorin endast kommer 

att behandlas i den mån det är av intresse för arbetets frågeställningar. 
 
Av utrymmesmässiga skäl berörs förvaltningsrättsliga frågor, frågor angående tvångsvård 

samt processrättsliga frågor endast i det förbigående.13 Av samma skäl kommer redogörelsen 

av framlagda förslag på lösningar i form av betänkanden endast att innefatta de delar som 

arbetets frågeställningar främst aktualiserar. Förslagen belyser många intressanta aspekter 

som tyvärr får lämnas utanför föreliggande arbete. Frågor kring ansvarsfördelning mellan 

olika huvudmän och de ekonomiska konsekvenserna kommer därför inte att beröras. När det 

kommer till framtida förslag på lösning är även en jämförelse av nordiska förhållanden av 

intresse, vilken av utrymmesmässiga skäl dock tvingas lämnas utanför föreliggande arbete.14 

Detsamma gäller det större internationella perspektivet som får överlämnas till andra författa-

re att utreda. 
 
Civilrättsliga frågeställningar – såsom psykiskt störda lagöverträdares skadeståndsansvar – 

faller helt utanför arbetets ram. 
                                                        
11 Tillräknelighetsläran innebär att straffrättsligt ansvar endast kan tillskrivas en person som har förvärvat och 
inte förlorat en viss förmåga – ansvarsförmåga – att förstå betydelsen av vad denne gör och en viss förmåga att 
kontrollera sitt handlande. Se SOU 2012:17, del II, s. 538 ff. samt SOU 2002:3, del II, s. 229 ff. för en närmare 
redogörelse av begreppet. 
12 Ett brott ligger på fängelsenivå när påföljden vid en preliminär straffmätning enligt 29 kap. BrB inte bedöms 
kunna stanna vid böter. Se Jareborg & Zila, 2010, s. 134 f.  
13 Åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. 7 § 1 st. 4 p. RB kommer därmed inte att behandlas. 
14 I denna del hänvisas till SOU 2012:17, del I, s. 317 ff. där en genomgång av Finlands, Norges och Danmarks 
regleringar avseende psykiskt störda lagöverträdare görs. 
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2 Historik och frågans tidigare behandling 
 
 
2.1 Straffteorier 
 
 
2.1.1 Allmänt 
Straffteorier15 beskriver de genom tiderna varierande uppfattningarna om varför man straffar 

och vad som är syftet, om ett sådant finns, med bestraffning.16 Vid diskussion kring de olika 

straffteorierna är viktigt att understryka straffsystemets struktur i form av tre nivåer: hot om 

straff (kriminaliseringsnivån), ådömande av straff (domsnivån) samt verkställighet av straff 

(verkställighetsnivån). Det torde numera vara en allmänt rådande uppfattning att straffteorier-

na har olika stor betydelse för de olika nivåerna.17 Som ovan har framgått fokuserar förelig-

gande arbete i huvudsak på påföljdsbestämning (domsnivån), vilken enligt nuvarande ordning 

framför allt styrs utifrån proportionalitets- och humanitetshänsyn.18 Vid val av påföljd i det 

enskilda fallet spelar även individualprevention en viss roll.19 Av intresse för arbetet är även 

verkställighetsnivån, vilken präglas av individualpreventiva skäl (behandlingstanken) som 

bidrar till upprätthållande av ett humant straffsystem.20 
 
Straffteorierna kan delas upp i absoluta och relativa teorier. Det som karakteriserar de absolu-

ta straffteorierna är att de inte efterfrågar något syfte med straff – bestraffningen är syftet i 

sig. Straff betraktas som en rättvis vedergällning för det onda som har skett, till exempel en-

ligt talionprincipens ”öga för öga, tand för tand”.21 Olika slag av vedergällningsteorier och 

försoning hänförs av tradition till de absoluta straffteorierna, vilka numera torde höra till det 

                                                        
15 Kallas även straffideologier, straffrättsteorier eller straffrättsideologier. Straffteorier som hänförs till ådöman-
de av straff benämns också bestraffningsideologier. Se Jareborg & Zila, 2010, s. 63 f. 
16 Borgeke, 2012, s. 26, Jareborg & Zila, 2010, s. 63 samt Leijonhufvud & Wennberg, 2009, s. 15. Straffteorier-
na är internationella, varför det i denna del bortses från uppdelningen mellan straff och alternativa påföljder. I 
avsnittet åsyftar straff även andra påföljder. 
17 Borgeke, 2012, s. 31, Jareborg & Zila, 2010, s. 63, Ulväng, 2005, s. 86 ff. samt Jareborg, 1992, s. 136 f. Idén 
kommer ursprungligen från H.L.A. Hart. Det ska dock understrykas att det finns personer som invänder mot ett 
sådant resonemang och menar att ideologiharmoni bör gälla i hela straffsystemet. Se till exempel Leijonhufvud 
& Wennberg, 2009, s. 21. 
18 Borgeke, 2012, s. 31 samt Ulväng, 2005, s. 100 f. och 110 f. 
19 Borgeke, 2012, s. 29 f. samt Ulväng, 2005, s. 101 och 110. Individualpreventiva skäl har till exempel betydel-
se vid valet mellan en frihetsberövande och en icke frihetsberövande påföljd. Se framför allt de särskilda skälen 
mot fängelse som kommer till uttryck i 30 kap. 9 § 2 st. 1–3 p. BrB. Även vid valet mellan skyddstillsyn och 
villkorlig dom får individualpreventiva tankar ett genomslag. Se Victor, 1999, s. 132 ff. samt Borgeke & Reimer, 
1999, s. 145 ff. för en diskussion kring individualprevention och påföljdssystem. 
20 Borgeke, 2012, s. 30 f. samt Ulväng, 2005, s. 92 f. 
21 Borgeke, 2012, s. 26, Jareborg & Zila, 2010, s. 63 samt Leijonhufvud & Wennberg, 2009, s. 15. 
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förflutna.22 I de relativa straffteorierna framhålls däremot att straff inte har ett självändamål, 

utan att straffets berättigande motiveras utifrån ett visst syfte – att förebygga brott. Till de 

relativa straffteorierna hänförs allmänprevention och individualprevention, vilka är läror som 

tar sikte på olika syften.23  
 
 
2.1.2 Allmänprevention 
Enligt de allmänpreventivt orienterade straffteorierna är straffets – eller straffrättens – syfte 

att avhålla människor i allmänhet från att begå brott.24 De allmänpreventiva skolorna har dock 

varierande föreställningar av hur människor påverkas, varvid man kan tala om allmänpreven-

tion genom omedelbar eller medelbar avskräckning (negativ allmänprevention) alternativt 

genom moralbildning och moralförstärkning (positiv allmänprevention). Omedelbar av-

skräckning handlar om grym och offentlig straffverkställighet, vilken väcker allmänhetens 

avsky för brottet och skräck för myndigheterna. Vid medelbar avskräckning menar man att 

det som avhåller allmänheten från att begå brott inte är själva straffverkställigheten som så-

dan, utan det psykologiska tvång som de i lagen uppställda straffhoten utövar på människor. 

Moralbildande och moralförstärkande verkan hänförs till straffnormerna och tar sikte på 

normbildningen hos människor. Att vissa gärningar förses med straff i lagen visar gärningar-

nas förkastlighet och bidrar till att människor tillägnar sig de värderingar som straffrätten ger 

uttryck för, under förutsättning att reaktionen är rättvis.25 Under det senaste halvseklet har i 

demokratiska samhällen positiv allmänprevention dominerat och idag gör sig allmänpreventi-

va tankar främst gällande vid kriminalisering.26  
 
 
2.1.3 Individualprevention 
I de individualpreventiva straffteorierna står den enskilde gärningspersonen i centrum. Straf-

fets syfte är att påverka den specifika gärningsperson som straffet riktar sig mot genom att 

                                                        
22 Borgeke, 2012, s. 26 f. samt Jareborg & Zila, 2010, s. 63. Dagens grundläggande proportionalitetsprincip och 
dess tillhörande ekvivalensprincip har emellertid delvis sin grund i ett synsätt liknande det som de absoluta teori-
erna byggde på. 
23 Borgeke, 2012, s. 27, Jareborg & Zila, 2010, s. 63 samt Leijonhufvud & Wennberg, 2009, s. 15. 
24 Borgeke, 2012, s. 27, Jareborg & Zila, 2010, s. 74, Leijonhufvud & Wennberg, 2009, s. 15, Sarnecki, 2009, s. 
428 ff. samt Jareborg, 2001 s. 47 f. 
25 Ibid. 
26 Borgeke, 2012, s. 27 och 31 samt Jareborg & Zila, 2010, s. 74 f. Med allmänprevention genom avskräckning 
åsyftas numera medelbar avskräckning, där hotet ska vara av sådan karaktär att skälen mot att begå brott övervä-
ger skälen för att begå brott. 
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avhålla denne från att återfalla i brott.27 Även straffrättsliga system som bygger på individual-

prevention delar emellertid upp gärningspersoner i ett begränsat antal kategorier: avskräck-

ning, inkapacitering (oskadliggörande) och behandling (förbättring). Bestraffning genom in-

dividuell avskräckning är avsett för tillfällighetsförbrytare, vilka man inte tror behöver för-

bättras. Förhoppningen är att gärningspersonen tar till sig en viss typ av varning och därige-

nom avhåller sig från fortsatt brottslighet. Inkapacitering handlar om att påverka en gärnings-

person genom att göra det omöjligt för denne att begå brott på nytt. I modern tid avses fängel-

sestraffets längd, vilket ska vägledas av överväganden rörande hur stor omfattning brottslighet 

man kan förhindra från gärningspersonens sida. Hänsyn tas till gärningspersonens farlighet 

utifrån den frekvens som personen beräknas återfalla i viss typ av brottslighet.28 Det tredje 

individualpreventiva straffsyftet är behandling, vilket går ut på att återfallsrisk ska undanröjas 

genom medicinsk, psykiatrisk, psykologisk eller socialterapeutisk tvångsvård.29 Denna rikt-

ning brukar kallas behandlingstanken och var den som hade det största inflytandet i Sverige 

under 1900-talet. Även i nuvarande ordning har behandlingstanken ett visst genomslag, sär-

skilt avseende verkställighetsnivån.30 
 
 
2.1.4 Nyklassicism – rättvisa och proportionalitet 
Den straffteori som sedan 1989 års påföljdsreform ligger till grund för Sveriges påföljdssy-

stem kallas nyklassicism, vilken bland annat vilar på proportionalitetsprincipen samt den nära 

sammankopplade ekvivalensprincipen.31 Proportionalitetsprincipen innebär att det avgörande 

för straffets stränghet ska vara gärningens svårhet, det vill säga hur klandervärd gärningen 

är.32 Principen bygger på tanken att en person som har begått en brottslig gärning ska bemötas 

med en påföljd som står i rimlig proportion till den brottsliga gärningens allvar, och handlar 

ytterst om att den straffrättsliga reaktionen ska vara rättvis. Med rättvisa i detta sammanhang 

avses att den straffrättsliga reaktionen ska överensstämma med den norm som lagstiftaren har 

gett uttryck för samt att normen kan motiveras på ett rationellt sätt. Enligt proportionalitets-

principen ska straff tilldelas efter förtjänst.33 När vi diskuterar proportionalitet i detta sam-

manhang avses s.k. relativ proportionalitet, vilket betyder att en viss brottstyp eller ett visst 

                                                        
27 Borgeke, 2012, s. 27 f., Jareborg & Zila, 2010, s. 83, Leijonhufvud & Wennberg, 2009, s. 16, Sarnecki, 2009, 
s. 428 f. samt Jareborg, 1993, s. 139. 
28 Jareborg & Zila, 2010, s. 84 f. samt Sarnecki, 2009, s. 433 ff. 
29 Jareborg & Zila, 2010, s. 86 ff. samt Sarnecki, 2009, s. 447 ff. 
30 Prop. 1987/88:120, s. 38. Se även Borgeke, 2012, s. 28 ff. 
31 Leijonhufvud & Wennberg, 2009, s. 21. Se SFS 1988:942 samt prop. 1987/88:120 angående reformen. 
32 Borgeke, 2012, s. 26, Jareborg & Zila, 2010, s. 67 samt Ulväng, 2005, s. 92 och 96. 
33 Borgeke, 2012, s. 32, Jareborg & Zila, 2010, s. 65 ff. samt Ulväng, 2005, s. 91 f. och 96. 
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begånget brott ska bedömas strängare eller mildare än en annan brottstyp eller annat brott. 

Principen är därmed nära sammankopplad med ekvivalensprincipen, vilken innebär att lika 

brottstyper och lika brott ska behandlas lika, det vill säga att lika svåra brott ska leda till lika 

stränga straff.34 Att straffrättsligt särbehandla vissa grupper – såsom psykiskt störda lagöver-

trädare – betyder inte att man kränker kravet på likabehandling. Det avgörande för att straff-

systemet ska uppfylla ekvivalensprincipen vid särbehandling av psykiskt störda lagöverträda-

re är att det finns goda skäl som rättfärdigar att dessa förtjänar en högre toleransnivå och att 

samtliga personer tillhörande gruppen är berättigade till samma behandling i påföljdshänseen-

de. Det krävs att systemet uppställer relevanta kriterier som gör att beslut bli förutsebara, vil-

ket nuvarande ordning gör i 29–30 kap. BrB.35 
 
 
2.1.5 Humanitet 

Ytterligare en princip som 1989 års påföljdsreform bygger på är den s.k. humanitetsprincipen, 

för vilkens genomslag den tidigare behandlingstanken har haft avsevärd betydelse.36 Humani-

tetsprincipen utgör – tillsammans med proportionalitetsprincipen – en av påföljdssystemets 

viktigaste principer och kan beskrivas i termer av rimlighet, måttlighet, barmhärtighet, förstå-

else, tolerans, medkänsla, respekt och försiktighet.37 Straffets stränghet måste vara försvarbart 

ur ett humanistiskt perspektiv – straffrätten får inte vara onödigt repressiv. I påföljdshänseen-

de handlar principen till stor del om att en så lindrig påföljd som möjligt ska väljas, det vill 

säga att man i möjligaste mån ska undvika fängelsestraff.38 Detta kommer till uttryck i den 

centrala påföljdsbestämmelsen i 30 kap. 4 § BrB samt den för psykiskt störda lagöverträdare 

gällande bestämmelsen i 30 kap. 6 § BrB.39  
 
För att humanitetsprincipen ska upprätthållas fordras att man inom det straffrättsliga systemet 

upprätthåller principen om alla människors lika värde och visar respekt för den enskildes vär-

                                                        
34 Borgeke, 2012, s. 27 och 32, Jareborg & Zila, 2010, s. 67 ff. samt Ulväng, 2005, s. 98. 
35 Ulväng, 2005, s. 116 ff. 
36 Prop. 1987/88:120, s. 31. Se även Borgeke, 2012, s. 33. 
37 Ågren, 2013, s. 87, Borgeke, 2012, s. 25 f., Jareborg & Zila, 2010, s. 91 ff. samt Ulväng, 2005, s. 107. 
38 Borgeke, 2012, s. 25 f., 34 och 229 f. samt Ulväng, 2005, s. 110 ff. 
39 Humanitetsprincipen kommer även till uttryck i ett flertal andra bestämmelser i BrB. Som exempel kan näm-
nas de förmildrande omständigheterna i 29 kap. 3 § BrB, billighetsskälen i 29 kap. 5 § 1 st. 1 och 6 p. BrB, ung-
domsrabatten i 29 kap. 7 § 1 st. BrB, mängdrabatten enligt asperationsprincipen (se även 26 kap. 2 § BrB) samt 
de till varje brott knutna straffskalorna, vilka uppställer straffets övre gräns. Principen kommer också till uttryck 
genom förbudet mot dödsstraff i 2 kap. 4 § RF och art. 1 i tilläggsprotokoll nr. 6 och art. 1 i tilläggsprotokoll nr. 
13 EKMR samt förbudet mot tortyr och andra kroppsstraff i 2 kap. 5 § RF och art. 3 EKMR.  
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dighet.40 Av det följer att straff inte bör vara omänskliga, att domstolar bör vara återhållsam-

ma vid sin påföljdsbestämning samt att verkställighet bör präglas av förståelse för den situa-

tion som den dömde befinner sig i.41 Vid verkställigheten av påföljder innebär kravet på hu-

manitet att en gärningspersons vårdbehov måste få betydelse för hur påföljden verkställs.42 

Justitierådet Martin Borgeke beskriver humanitetsprincipen på ett träffande sätt. 
 
 ”Humanitetsprincipen kan sägas innebära att det finns ett generellt krav på rimlighet och måttlighet vid be-

straffning, att man vid bestraffning bör visa tolerans för det mänskliga i att begå misstag, förståelse för att ett 

straff innebär lidande och respekt för människors förmåga att ta till sig klander samt undvika de strängaste 

påföljderna, d.v.s. fängelse och sluten ungdomsvård, så långt som möjligt och, om ett frihetsberövande inte går 

att undvika, göra detta så kort som möjligt.”43 

 
  
2.2 Vägen till dagens reglering – en historisk tillbakablick 
 
 
2.2.1 Före Brottsbalkens införande 

Uppfattningen att psykiskt störda lagöverträdare bör ges straffrättlig särbehandling är mycket 

gammal och har gällt såväl i Sverige som i andra länder.44 Redan under antiken behandlades 

psykiskt störda lagöverträdare – de sinnessjuka – annorlunda. De betraktades som personer 

med avsaknad av normalt mänskligt förnuft och fri vilja, varför de inte ansågs kunna ställas 

till ansvar för sina handlingar. Även i den romerska rätten särbehandlades psykiskt störda 

lagöverträdare på ett liknande sätt.45 
 
De äldsta svenska lagbestämmelserna ger inte någon tydlig bild av den straffrättsliga behand-

lingen av psykiskt störda lagöverträdare. I 1734 års lag berördes psykiskt störda lagöverträda-

res straffrättsliga ställning mycket knapphändigt och det är omtvistat huruvida den dåvarande 

ordningen innefattade frihet från straffansvar eller om tillståndet räknades som en förmildran-

de omständighet.46 I lagstiftningen lämnades frågan om vem som skulle anses som sinnessjuk 

                                                        
40 Att alla människor är lika mycket värda och har samma fri- och rättigheter, vilka ska respekteras, föreskrivs 
både i vår nationella reglering – 1 kap. 2 § och 2 kap. RF – samt i internationella normer som Sverige är skyldiga 
att följa – art. 1, 2 och 5 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rätigheterna samt art. 2, 3 och 5 i EKMR. 
Beträffande behandlingen av personer som är intagna i anstalt kan vidare erinras om 4 § FÄL. 
41 Borgeke, 2012, s. 33. 
42 SOU 2012:17, del II, s. 516 samt SOU 2002:3, del II, s. 222. 
43 Borgeke, 2012, s. 33. 
44 SOU 2012:17, del II, s. 504, SOU 2002:3, del I, s. 169 samt SOU 1996:185, del I, s. 514. För den historiska 
utvecklingen fram till 1864 års strafflag hänvisas till Qvarsell, 1993, s. 13 ff. Straffrättens historiska utveckling 
har följt de för varje tidsperiod gällande straffrättsskolorna. 
45 SOU 2002:3, del I, s. 169 samt SOU 1996:185, del I, s. 514. Se även Qvarsell, 1993, s. 15 ff. 
46 SOU 2012:17, del II, s. 504, SOU 2002:3, del I, s. 169 samt SOU 1996:185, del I, s. 516. Se även Grönwall & 
Holgersson, 2014, s. 30 samt Qvarsell, 1993, s. 81 ff. 
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helt utan vägledning. Det ankom istället på domaren att i varje enskilt fall avgöra huruvida 

straffrihet skulle tillämpas i anledning av sinnessjukdom. Under 1700-talet gick utvecklingen 

tydligt mot en allt mildare behandling av psykiskt störda lagöverträdare och det blev vanligare 

att dessa fick strafflindring alternativt straffriförklarades.47  
 
Den straffrättsliga ställningen för psykiskt störda lagöverträdare fick en genomgripande för-

ändring i samband med arbetet att utforma en ny strafflag i början av 1800-talet.48 Föränd-

ringen berodde dels på att arbetet med att utforma en ny strafflag påverkades av den s.k. klas-

siska straffrättslärans teori49 om ansvar och tillräknelighet, dels på framväxten av en organise-

rad sinnessjukvård.50 Till följd av legalitetsprincipens genomslag kom området för frihet från 

straff att anges direkt i lagtexten.51 I 1864 års strafflag infördes ett krav på tillräknelighet som 

förutsättning för att en person skulle kunna dömas till straffrättsligt ansvar (5 kap. 5 §) samt 

en bestämmelse om förminskad tillräknelighet, vilken möjliggjorde straffnedsättning (5 kap. 6 

§). Bestämmelserna tillämpades till en början restriktivt, men kom under 1900-talet att tilläm-

pas i större utsträckning.52 År 1945 genomfördes en förändring av tillräknelighetsbestämmel-

serna genom att det som förutsättning för straffrihet infördes ett krav på orsakssamband mel-

lan det psykiska tillståndet och den brottsliga gärningen. Genom reformen infördes även det 

s.k. jämställdhetsbegreppet i lagstiftningen, viket innebar att även personer som led av till-

stånd som kunde ”jämställas med sinnessjukdom” skulle vara straffria.53  
 
 
2.2.2 Brottsbalkens införande och utveckling  

År 1956 lämnade Strafflagsberedningen över sitt slutbetänkande54 med förslag på ny lagstift-

ning – skyddslag – i vilket den s.k. positiva straffrättsskolan kom till uttryck.55 Slutbetänkan-

det präglades av en samhällsskyddsprincip där grundtanken var att lagöverträdare inte skulle 

straffas, utan att kriminalpolitikens uppgift var att skydda samhället mot de skador som brotts-
                                                        
47 SOU 1996:185, del I, s. 514. Se även Grönwall & Holgersson, 2014, s. 30. 
48 SOU 2012:17, del II, s. 504 samt SOU 2002:8, del I, s. 165 f. Se även Lidberg & Wiklund, 2004, s. 18. 
49 Den klassiska straffrättsläran hade sin grund dels i upplysningsmännens krav på lika straff för lika brott, dels i 
de tyska idealistiska filosofernas uppfattning om att straffrättskipningens uppgift var att återställa den samhälls-
balans som brottet orsakat. Läran lade särskild betoning på allmänprevention. Se Grönwall & Holgersson, 2014, 
s. 30 samt Lidberg & Wiklund, 2004, s. 18. Se vidare Werlinder, 1986, s. 64. 
50 SOU 1996:185, del I, s. 516. Se även Lidberg & Wiklund, 2004, s. 18 samt Qvarsell, 1993, s. 85. 
51 SOU 2012:17, del II, s. 504, SOU 2002:3, del I, s. 165 f. samt SOU 1996:185, del I, s. 516. Se även Lidberg & 
Wiklund, 2004, s. 18. 
52 Grönwall & Holgersson, 2014, s. 31 f., Lidberg & Wiklund, 2004, s. 18 samt Qvarsell, 1993, s. 103. 
53 SOU 1942:59. Förändringen genomfördes efter ett förslag från Strafflagsberedningen. Se SOU 2002:3, del I, s. 
166. Se vidare Grönwall & Holgersson, 2014, s. 32 f. samt Qvarsell, 1993, s. 326 ff. 
54 SOU 1956:55. 
55 För en närmare beskrivning av den positiva straffrättsskolan hänvisas till SOU 2002:3, del I, s. 165. Se även 
Belfrage, 1995, s. 17 ff. samt Werlinder, 1986, s. 64 f. 
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ligheten orsakade. Detta innebar att samhället som huvudprincip skulle reagera på alla typer 

av brott med någon slags påföljd och att denna skulle utformas efter lagöverträdarens indivi-

duella egenskaper och förutsättningar.56 Strafflagsberedningen föreslog att straffriförklaring-

arna skulle avskaffas samt att psykiskt störda lagöverträdare som hade ett vårdbehov skulle 

dömas till vård på sinnessjukhus alternativt till öppen psykiatrisk vård. Vid bedömningen hu-

ruvida en sådan åtgärd skulle komma till stånd skulle individualpreventiva skäl vara avgöran-

de.57 Strafflagsberedningen föreslog också att ett fängelseförbud och andra inskränkningar i 

påföljdsvalet skulle införas för psykiskt störda lagöverträdare.58 Slutbetänkandet blev föremål 

för omfattande kritik. Först vid 1962 års riksdag kunde den slutliga lagen – Brottsbalken – 

fastställas och år 1965 trädde den nya lagen i kraft.59 
 
I propositionen till BrB godtogs förslaget att avskaffa straffriförklaringarna, varvid tillräkne-

lighetsläran formellt försvann och möjligheten att döma psykiskt störda lagöverträdare till 

påföljd infördes i samband med lagens ikraftträdande.60 Psykiskt störda lagöverträdare gavs 

emellertid även fortsatt en straffrättslig särställning och i realiteten flyttades tillräknelighetslä-

ran över från ansvarsledet till påföljdsledet genom införandet av ett fängelseförbud i 33 kap. 

2–3 §§ BrB samt möjligheten att låta psykiskt störda lagöverträdare vara fria från påföljd. I 

BrB kom samtliga straffrättsliga reaktioner att betecknas som påföljder, vilka ur straffrättslig 

synvinkel skulle betraktas som likvärdiga.61 Om lagöverträdaren hade ett vårdbehov och det 

förelåg ett orsakssamband mellan den psykiska störningen och den brottsliga gärningen skulle 

personen dömas till överlämnande till vård enligt sinnessjuklagen. I samband med att LSPV 

trädde i kraft år 1967 ändrades påföljdens namn till överlämnande till sluten psykiatrisk 

vård.62 BrB förmedlade i sin ursprungliga lydelse en gärningsmannaorienterad kriminalpolitik 

och i den dåvarande centrala bestämmelsen 1 kap. 7 § BrB föreskrevs att rätten vid påföljds-

valet skulle göra en avvägning mellan allmänpreventiva och individualpreventiva skäl.63 
 

                                                        
56 Qvarsell, 1993, s. 330 f. Som helhet präglades Strafflagsberedningens betänkande till stor del av behandlings-
tanken, särskilt i terminologisk avseende, då man ville ersätta begreppet straff med skyddsåtgärder.  
57 SOU 1956:55, s. 427 och 460. Se även SOU 2012:17, del II, s. 505 samt SOU 2002:3, del I, s. 166. Se vidare 
Qvarsell, 1993, s. 330 f. 
58 SOU 1956:55, s. 266 ff. och 286 ff. Se även SOU 2012:17, del II, s. 505 samt SOU 2002:3, del I, s. 166. Se 
vidare Qvarsell, 1993, s. 330 f. 
59 Qvarsell, 1993, s. 330 f. Se även prop. 1964:10 samt prop. 1962:10. 
60 Prop. 1962:10, del c, s. 95 ff. Se även SOU 2012:17, del II, s. 505 samt SOU 2002:3, del I, s. 166. Se vidare 
Grönwall & Holgersson, 2014, s. 33 samt Qvarsell, 1993, s. 331. 
61 SOU 2012:17, del II, s. 505 samt SOU 2002:3, del I, s. 166. Se även Grönwall & Holgersson, 2014, s. 33 samt 
Qvarsell, 1993, s. 331. 
62 SOU 2012:17, del II, s. 505 samt SOU 2002:3, del I, s. 166 f. Se även Qvarsell, 1993, s. 331. 
63 Borgeke, 2012, s. 229. Med individualpreventiva skäl åsyftades behandling. 
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År 1989 genomfördes en påföljdsbestämningsreform genom vilken 1 kap. 7 § BrB upphävdes 

och de nuvarande bestämmelserna i 29–30 kap. BrB ersatte de tidigare reglerna avseende på-

följdsbestämning.64 I samband med reformens ikraftträdande fick preventionsteoriernas bety-

delse för valet av fängelsepåföljd träda tillbaka.65 Istället kom nyklassicismen att ta vid med 

sina grundläggande principer om proportionalitet, ekvivalens och humanitet vid påföljdsbe-

stämning.66 Påföljdsbestämningsreformen kan sägas ha inneburit en övergång från gärnings-

mannaorienterad till gärningsorienterad kriminalpolitik. 
 
 
2.2.3 1992 års reform och tiden därefter  
Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare fortsatte att bli föremål för översyn under 1970-

talet. Förslag framlagda genom betänkanden från Bexeliuskommittén67 och Socialberedning-

en68 samt en promemoria utarbetad inom Justitiedepartementet under 1970- och 1980-talen 

ledde fram till 1992 års reform. Reformen medförde att BrB:s regler om påföljdsbestämning 

för psykiskt störda lagöverträdare fick en ny utformning samt att en ny lagstiftning avseende 

psykiatrisk tvångsvård trädde i kraft.69 En viktig förändring var att samlingsbegreppet ”allvar-

lig psykisk störning” infördes i såväl BrB som tvångsvårdslagstiftningen.70 Genom reformen 

infördes även möjligheten att döma till rättspsykiatrisk vård med s.k. särskild utskrivnings-

prövning, vilket innebar att det ankom på förvaltningsdomstolarna att avgöra huruvida den 

rättspsykiatriska vården skulle upphöra för allvarligt psykiskt störda lagöverträdare.71  
 
År 1996 lade Straffansvarsutredningen fram sitt betänkande (SOU 1996:185) avseende psy-

kiskt störda lagöverträdare och år 2002 presenterade Psykansvarskommittén sitt betänkande 

(SOU 2002:3) på samma tema. Betänkandena innehöll till stor del liknande förslag på områ-

                                                        
64 Se angående påföljdsreformen i SFS 1988:942 och prop. 1987/88:120. Reformen hade sin grund i Fängelse-
kommitténs huvudbetänkande (SOU 1986:13–15). I betänkandet föreslog Fängelsekommittén att påföljden över-
lämnande till öppen psykiatrisk vård skulle avskaffas, vilket den gjordes i samband med påföljdsbestämningsre-
formen. Denna möjlighet återinfördes år 2008; se prop. 2007/08:70, s. 81. Se även SOU 2002:3, del I, s. 167. 
65 Borgeke, 2012, s. 229. 
66 Prop. 1987/88:120, s. 32 ff. På verkställighetsnivån hade behandlingsideologin en fortsatt central betydelse. 
67 I SOU 1977:23 föreslog Bexeliuskommittén att bestämmelserna avseende psykiskt störda lagöverträdare skul-
le revideras. Se SOU 2012:17, del II, s. 505 samt SOU 2002:3, del I, s. 167. 
68 I SOU 1984:64 föreslog Socialberedningen bland annat att utgångspunkten skulle vara att vanliga påföljdsreg-
ler i så stor utsträckning som möjligt skulle tillämpas även för psykiskt störda lagöverträdare, men underströk 
samtidigt att det inte var möjligt att helt undvara särskilda regler. Se SOU 2002:3, del I, s. 167. 
69 Prop. 1990/91:58. Se SOU 2012:17, del II, s. 505 samt SOU 2002:3, del I, s. 167. LPT och LRV ersatte den 
tidigare LSPV. 
70 Prop. 1990/91:58, bil. 1, s. 82 ff. och bil. 2, s. 452 ff. Se även SOU 1996:185, del I, s. 496 f. Den förändrade 
begreppsbildningen diskuteras närmare i avsnitt 3.2. 
71 Prop. 1990/91:58, bil. 1, s. 5 f. Se även SOU 2012:17, del II, s. 506. Det var genom reformen som 31 kap. 3 § 
2 st. BrB fick den lydelsen som gäller än idag. 
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det för psykiskt störda lagöverträdare. Det föreslogs bland annat att tillräknelighetsläran skul-

le återinföras samt att fängelseförbudet och den särskilda påföljden överlämnande till rätts-

psykiatrisk vård skulle avskaffas. Betänkandena föreslog vidare att vanliga påföljdsregler i 

princip skulle gälla även för tillräkneliga psykiskt störda lagöverträdare samt att det skulle 

införas en form av samhällsskyddsåtgärder.72 Varken Straffansvarsutredningens eller Psykan-

svarskommitténs har dock lett till en större reform på området. År 2008 genomfördes en be-

gränsad reform avseende påföljdsregleringen för allvarligt psykiskt störda lagöverträdare i 

syfte att öka flexibiliteten vid påföljdsbestämningen. Det tidigare fängelseförbudet ändrades 

till en presumtion att döma till annan påföljd än fängelse.73 Fängelseförbudet skulle dock fort-

satt gälla för en begränsad kategori av de psykiskt störda lagöverträdarna, varvid Psykan-

svarskommitténs beskrivning av s.k. otillräkneliga personer användes för att definiera katego-

rin.74 I samband med lagändringen infördes också ett tillägg i 29 kap. 3 § 1 st. 2 p. BrB. Den 

senaste ändringen på området är från år 2010, då 29 kap. 3 § 1 st. 2 p. BrB ändrades på så sätt 

det inte längre krävs att den tilltalades förmåga har varit ”starkt” nedsatt för att bestämmelsen 

ska vara tillämplig. Detta har medfört en mindre restriktiv tillämpning och att tillämpnings-

området utvidgats.75   
 
År 2012 lämnade Påföljdsutredningen över sitt betänkande Nya påföljder76 till regeringen. I 

betänkandet framlades ett flertal förslag på nya påföljdsalternativ och andra lagändringar av-

seende nuvarande påföljdsreglering. Förslaget har dock i skrivande stund inte medfört någon 

lagändring. 
 
 

3 Straffansvar för psykiskt störda lagöverträdare 
 
 
3.1 Allmänt 
Behandling av psykiskt störda lagöverträdare tillhör ett av straffrättens svåraste områden. 

Området är förenat med problem rörande bedömningen av vilken förmåga och möjlighet en 

psykiskt störd person har haft att rätta sig efter lagen samt i vilken utsträckning det är rimligt 

att ålägga denne ett straffrättsligt ansvar.77 Att vissa personer bör särbehandlas straffrättsligt 

                                                        
72 SOU 1996:185, del I, s. 532 ff. och 537 ff. samt SOU 2002:3, del II, s. 229 ff. och 253 ff. 
73 SFS 2008:320 samt prop. 2007/08:97. 
74 Prop. 2007/08:97, s. 5 f., 18 ff. och 37 ff. 
75 SFS 2010:370 samt prop. 2009/10:147, s. 6 f., 26 ff. och 44 f. 
76 SOU 2012:34. 
77 SOU 2012:17, del II, s. 538 f. 
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på grund av sitt psykiska tillstånd är en sedan länge gällande princip i såväl Sverige som 

andra länder. Särbehandlingen kan sägas fylla två syften: det handlar dels om de grundläg-

gande principerna för fördelning av straffrättsligt ansvar, dels om att reglera valet av lämplig 

reaktion.78 I förarbetena till 1992 års reform uttrycks att det i en modern rättsstat är en given 

utgångspunkt att vid bedömningen om och i vilken utsträckning en person bör hållas straff-

rättsligt ansvarig för sina handlingar, ta hänsyn till vilken möjlighet och förmåga personen har 

haft att rätta sig efter lagen. Om personen har varit psykiskt störd på ett sätt som påverkar 

dennes handlande i gärningsögonblicket kan därvid ha betydelse.79 Den närmare utformning-

en av principen att vissa personer ska ges straffrättslig särbehandling på grund av sitt psykiska 

tillstånd varierar mellan länder och rättssystem.80  
 

Enligt svensk rätt kan allvarligt psykiskt störda lagöverträdare göra sig skyldiga till brott81 

och dömas till straffrättsligt ansvar på samma sätt om andra lagöverträdare.82 För att göra sig 

skyldig till brott krävs att en person begår en straffbelagd gärning och uppfyller samtliga däri 

angivna förutsättningar (rekvisit).83 Varje straffstadgande innehåller brottsbeskrivningar, vilka 

består av dels objektiva rekvisit (gärningsrekvisit), dels subjektiva rekvisit (ansvarsrekvisit). 

De objektiva rekvisiten beskriver de förutsättningar som måste vara uppfyllda för att det ska 

vara fråga om en otillåten gärning. De subjektiva rekvisiten innehåller de förutsättningar som 

krävs för personligt ansvar – uppsåt (dolus) eller oaktsamhet (culpa).84 För att göra sig skyldig 

till brott krävs, utöver att samtliga rekvisit är uppfyllda, att det inte föreligger någon rättfärdi-

gande eller ursäktande omständighet.85 Den straffrättsliga särregleringen för psykiskt störda 

lagöverträdare kommer i svensk rätt till uttryck först vid påföljdsbestämningen.86 I så gott 

som alla länder som har ett med Sverige jämförbart rättssystem gäller den s.k. tillräknelig-

                                                        
78 Prop. 1990/91:58, bil. 2, s. 448 f. Se även Borgeke, 2012, s. 301 f. samt Diesen, Lernestedt, Lindholm & Pet-
tersson, 2005, s. 323 f. 
79 Prop. 1990/91:58, bil. 2, s. 449. 
80 Ibid. 
81 Ett brott är en gärning för vilken straff är föreskrivet (1 kap. 1 § BrB). Straffet beskrivs i sin tur som böter eller 
fängelse och ingår i det vidare begreppet påföljder. I begreppet påföljder innefattas också villkorlig dom, skydds-
tillsyn, överlämnande till särskild vård samt särskilda påföljder för unga lagöverträdare (1 kap. 3 § BrB). Se även 
1 kap. 4 § BrB. 
82 Berggren m.fl., den 1 mars 2014, kommentaren till 1 kap. 2 § BrB samt Jareborg & Zila, 2010, s. 18. Se även 
Westin, 1994, s. 215 ff. för en diskussion kring straffrättsligt ansvar för psykiskt störda lagöverträdare. 
83 Leijonhufvud & Wennberg, 2009, s. 31. 
84 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 58 ff. samt Leijonhufvud & Wennberg, 2009, s. 32.  
85 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 63 ff. 
86 Prop. 1990/91:58, bil. 2, s. 449. Se även Diesen, Lernestedt, Lindholm & Pettersson, 2005, s. 323 ff. 
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hetsläran.87 Läran innebär att det bland brottsrekvisiten uppställs ett krav på tillräknelighet 

eller ansvarsförmåga som en ytterligare förutsättning – utöver kravet på uppsåt eller oaktsam-

het – för skuld i straffrättslig mening.88 Kravet på tillräknelighet kan förenklat beskrivas som 

att brott endast kan begås av en person som har förvärvat och inte förlorat en förmåga att dels 

förstå betydelsen av sitt handlande (insiktsförmåga), dels kontrollera handlandet (kontrollför-

måga).89 För att en gärningsperson ska kunna hållas straffrättsligt ansvarig krävs således att 

denne har haft makt att påverka sitt handlande, varför ansvar många gånger är uteslutet för 

psykiskt störda lagöverträdare.90 Även om tillräknelighetsläran sedan BrB:s ikraftträdande 

formellt är utmönstrad ur svensk lagstiftning har denna i realiteten flyttats över till påföljdsbe-

stämningen.91  
 
Vid diskussion kring straffrättsligt ansvar för psykiskt störda lagöverträdare gör sig en central 

princip inom straffrätten gällande. Det rör sig om den s.k. skuldprincipen, vilken innebär att 

straff förutsätter skuld (nulla poena sine culpa), det vill säga att endast den som vid gärnings-

tillfället kunde rå för sin gärning får fällas till ansvar och straffas.92 Av principen följer att alla 

brott förutsätter att gärningspersonen i något avseende har uppvisat skuld. Med skuld förstås 

enligt svensk rätt att en gärning antingen begås uppsåtligen eller av oaktsamhet. Att begå en 

gärning med uppsåt uttrycker en högre grad av skuld (klandervärdhet).93 Skuldprincipen inne-

bär vidare att straff inte bör vara strängare än vad som motsvarar måttet av skuld.94 Skuld-

principen relaterar till en annan för straffrätten relevant princip, nämligen konformitetsprinci-

pen. Konformitetsprincipen går ut på att endast den som har haft förmåga och tillfälle att rätta 

sig efter lagen bör kunna hållas straffrättsligt ansvarig och dömas till påföljd. En avsaknad av 

förmåga att kunna följa lagen innebär att gärningspersonen saknar kontrollförmåga över sitt 

                                                        
87 Se till exempel våra nordiska grannländer Finland, Norge och Danmark, i vilkas rättsordningar tillräknelighet 
uppställs som förutsättning för straffansvar. För en närmare redogörelse av ländernas reglering för psykiskt stör-
da lagöverträdare hänvisas till SOU 2012:17, del I, s. 317 ff.  
88 Prop. 1990/91:58, bil. 2, s. 449. Se även SOU 2012:17, del II, s. 521 f. samt SOU 2002:3, del II, s. 230. Se 
vidare Borgeke, 2012, s. 302 samt Jareborg & Zila, 2010, s. 18. 
89 Borgeke, 2012, s. 302, Jareborg & Zila, 2010, s. 18 samt Kindström Dahlin & Franklin, 2009, s. 93. 
90 SOU 2012:17, del II, s. 522 samt SOU 2002:3, del II, s. 230. Se även Borgeke, 2012, s. 302.  
91 Se formuleringen i 30 kap. 6 § 2 st. BrB. Se även prop. 1990/91:58, bil. 2, s. 449 samt SOU 2012:17, del II, s. 
505. I 5 kap. 5 § 1 st. 1864 års strafflag, vilken gällde innan införandet av BrB, föreskrevs att ”Ej må någon 
fällas till ansvar för gärning, som han begår under inflytande av sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan själslig 
abnormitet av så djupgående natur, att den måste anses jämställd med sinnessjukdom.” 
92 SOU 2012:17, del II, s. 522 samt SOU 2002:3, del II, s. 230. Se även Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 48 och 
269 ff., Kristiansson, 2013, s. 11 samt Almkvist, 2009, s. 20. 
93 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 269.  
94 Se 29 kap. 1 § BrB. 
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handlande, varför dennes handlande kan ursäktas.95 Det bör dock understrykas att konformi-

tetsprincipen inte enbart har betydelse för kravet på skuld. En avsaknad av förmåga och till-

fälle att rätta sig efter lagen kan medföra att en persons handlande inte ens utgör en otillåten 

gärning.96 Konformitetsprincipens grund finns i medborgarnas krav på rättssäkerhet, i vilket 

det bland annat innefattas krav på legalitet och förutsebarhet.97 Legalitetsprincipen innebär i 

korthet att straff inte får utdömas utan direkt stöd i skriven lag.98 Kravet på förutsebarhet är 

nära förknippad med legalitetsprincipen och går ut på att rättstillämpningen ska vara tydlig, 

begriplig och konsekvent, vilket uppnås genom en legitim och rationell lagstiftning Ett straff-

rättssystem med vaga, komplicerade och motstridiga regler kan utgöra ett hot mot en förutse-

bar rättstillämpning.99  
 
 
3.2 Begreppen ”psykisk störning” och ”allvarlig psykisk störning” 
Både i den straffrättsliga regleringen (BrB) och i tvångsvårdslagstiftningen (LRV och LPT) 

återfinns förutsättningen att en gärningsperson ska ha lidit av en allvarlig psykisk störning 

eller en psykisk störning för att vissa bestämmelser ska vara tillämpliga. Ingen av dessa re-

gleringar innehåller dock definitioner av begreppen. 
 
Slår man upp begreppet psykisk störning i Nationalencyklopedins uppslagsverk definieras 

begreppet som ett ”tillstånd kännetecknat av avvikelser i upplevelser och beteenden”.100 Be-

skrivningen går dock inte att ta för given när det kommer till begreppets betydelse i juridisk 

mening. Det finns många avvikelser från det ”normala” både avseende upplevelser och bete-

enden som inte faller under begreppet psykisk störning. Psykisk störning beskrivs i juridisk 

mening som ett samlingsbegrepp innefattande alla slags psykiska sjukdomar och andra psy-

                                                        
95 SOU 2012:17, del II, s. 535, SOU 2002:3, del II, s. 231 samt SOU 1995:185, del I, s. 50 ff. Se även Asp, Ul-
väng & Jareborg, 2013, s. 48 och 270 ff., Kristiansson, 2013, s. 11, Almkvist, 2009, s. 20 samt Westin, 1994, s. 
218. 
96 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 136, 139 och 271. Av konformitetsprincipen följer att en gärningsperson 
inte kan klandras för de följder som inträffar i ett händelseförlopp under förutsättning att personen inte har haft 
kontroll över samtliga delar i detta. Det föreligger då ingen gärningsculpa, vilket medför att ansvar är uteslutet. 
För närmare beskrivning av begreppet gärningsculpa hänvisas till Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 134 ff. 
97 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 49 f. samt Jareborg, 2001, s. 60. 
98 Art. 7 EKMR, 1 kap. 1 § 3 st. och 2 kap. 10 § RF samt 1 kap. 1 § BrB. Se även art. 5.1 EKMR. För en närmare 
beskrivning av begreppet hänvisas till SOU 1996:185, del I, s. 48 ff., Jareborg, 2001, s. 57 f., Asp, Ulväng & 
Jareborg, 2013, s. 45 f. samt Ågren, 2013, s. 88 f. 
99 Frändberg, 2000/01, s. 274. Se även Ågren, 2013, s. 89 f. samt Kindström Dahlin & Franklin, 2009, s. 93 och 
100. 
100 Nationalencyklopedin, den 1 mars 2014.  
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kiska avvikelser, inklusive psykisk utvecklingsstörning. Det omfattar såväl varaktiga som 

snabbt övergående tillstånd.101  
 
Begreppet allvarlig psykisk störning är ett juridiskt – inte ett medicinskt – samlingsbegrepp 

och är avsett att omfatta mera kvalificerade former av psykiska störningar.102 Det ankommer 

på domstolarna att bedöma huruvida en gärningsperson har begått ett brott under påverkan av 

en allvarlig psykisk störning samt om gärningspersonen även vid domstillfället fortsatt lider 

av en sådan störning.103 Detta innebär emellertid inte att domstolarna självständigt ska göra en 

medicinsk bedömning och tillskriva gärningspersonen en diagnos.104 Begreppet infördes ge-

nom 1992 års reform och ersatte de i BrB tidigare använda begreppen ”sinnessjukdom” och 

”sinnesslöhet” samt det s.k. jämställdhetsbegreppet.105 Genom reformen ersattes även det i 

den administrativa vårdlagstiftningen använda begreppet ”psykisk sjukdom och därmed jäm-

ställd psykisk abnormitet” som allmän förutsättning för tvångsvård.106 Skälen bakom införan-

det av samlingsbegreppet var flera. Det handlande dels om att anpassa terminologin till mo-

dernt medicinskt språkbruk, dels att åstadkomma en terminologisk och saklig överensstäm-

melse mellan den straffrättsliga regleringen och den administrativa vårdlagstiftningen.107 Vi-

dare fanns en vilja att minska antalet fall av straffrättslig särbehandling på grund av psykisk 

störning.108 
 
Eftersom det inte har ansetts möjligt att i lagtext definiera begreppet allvarlig psykisk störning 

får man gå till förarbeten, praxis och myndighetsföreskrifter för att finna närmare vägledning 

                                                        
101 Prop. 1990/91:58, bil. 1, s. 86 f. samt SOU 1996:185, del I, s. 497 f. Se även Berggren m.fl., den 1 mars 2014, 
kommentaren till 30 kap. 6 § BrB samt Jareborg & Zila, 2010, s. 136. 
102 Prop. 1990/91:58, bil. 2, s. 453 samt SOU 1996:185, del I, s. 498. Se även Borgeke, 2012, s. 310. För en 
genomgång av de huvudgrupper som finns inom de diagnostiska systemen hänvisas till Belfrage, 1995, s. 111 ff. 
103 Prop. 1990/91:58, bil. 2, s. 454 samt NJA 2004 s. 702. 
104 NJA 2004 s. 702. Se även Berggren m.fl., den 1 mars 2014, kommentaren till 30 kap. 6 § BrB, Borgeke, 
2012, s. 319 f. samt Diesen, Lernestedt, Lindholm & Pettersson, 2005, s. 325.  
105 Prop. 1990/91:58, bil. 2, s. 452 ff. 
106 Prop. 1990/91:58, bil. 1, s. 82 ff. Se även SOU 1996:185, del I, s. 496 samt Borgeke, 2012, s. 304 f. 
107 Prop. 1990/91:58, bil. 1, s. 85 och bil. 2, 453. Se även SOU 1996:185, del I, s. 496 f. Redan i NJA 1995 s. 48 
anförde dock HD att det inte bör upprätthållas någon fullkomlig parallellitet mellan kriterierna för (det dåvaran-
de) fängelseförbudet i 30 kap. 6 § BrB och för psykiatrisk tvångsvård enligt LPT med avseende på kortvariga 
rusutlösta tillstånd av psykotiskt karaktär. 
108 Se 1990/91:JuU34, s. 29, där Justitieutskottet understryker vikten av att den nya regleringen får en tillämp-
ning som medför att den avsedda begränsningen angående vilka personer som kan dömas till rättspsykiatrisk 
vård verkligen kommer till stånd. Se även prop. 1990/91:58, bil. 1, s. 453, där det framhålls att begreppet allvar-
lig psykisk störning är avsett att ha en något snävare betydelse än begreppet psykisk sjukdom i LSPV, men en 
något vidare betydelse än begreppet sinnessjukdom i BrB. I propositionen uttrycker även det föredragande stats-
rådet att det står klart att en del fall som omfattas av jämställdhetsbegreppet inte omfattas av begreppet allvarlig 
psykisk störning. Se vidare Berggren m.fl., den 1 mars 2014, kommentaren till 30 kap. 6 § BrB samt Borgeke, 
2012, s. 305. 
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av begreppet.109 Det finns ingen psykiatrisk diagnos som per automatik medför att ett psykiskt 

tillstånd är att anse som en allvarlig psykisk störning.110 Vid bedömningen huruvida en gär-

ningsperson lider av en allvarlig psykisk störning är det istället beteendeeffekterna av det 

psykiska tillståndet och den psykiska ohälsan som är i fokus. Således är det mer väsentligt att 

bedöma drivkrafterna till beteendet, betydelsen av stressfaktorer samt den psykosociala funk-

tionsnivån.111 Justitierådet Martin Borgeke beskriver sannolikheten för att en person anses ha 

begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning på ett träffande sätt genom 

följande formulering. 
 
”Ett välplanerat, psykologiskt rationellt och tydligt förståeligt vinningsriktat brott minskar sannolikheten för 

allvarlig psykisk störning medan ett oplanerat, udda och bisarrt brott ökar sannolikheten.”112 

 
Till begreppet allvarligt psykisk störning räknas i första hand tillstånd av psykotiskt karaktär 

(sinnessjukdom), det vill säga tillstånd med störd realitetsvärdering och med ett eller flera av 

symtomen vanföreställningar, hallucinationer, tankestörningar och förvirring.113 Andra typex-

empel är grav utvecklingsstörning (svårartat handikapp) samt psykisk funktionsnedsättning av 

allvarlig art (demens) med störd realitetsvärdering och bristande förmåga till orientering i 

tillvaron, oavsett om den orsakats av en hjärnskada eller åldrande.114  
 
I propositionen till 1992 års reform framhålls att för psykiskt utvecklingsstörda gäller att en-

bart förekomsten av hämning i förståndsutvecklingen – som enligt dåvarande lagstiftning 

kunde ge rätt till omsorg enligt lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utveck-

lingsstörda m.fl.115 – inte ska medföra att förutsättningar för psykiatrisk tvångsvård föreligger. 

Begreppet allvarlig psykisk störning kan emellertid omfatta personer som i vuxen ålder har 

fått en hjärnskada till följd av yttre våld eller kroppslig sjukdom som lett till ett bestående och 

                                                        
109 Se till exempel prop. 1990/91:58, NJA 2012 s. 45, NJA 2004 s. 702, NJA 2001 s. 899, NJA 1995 s. 48, RH 
2009:14 samt RH 2008:90. Vad gäller myndighetsföreskrifter är Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd i 
SOSFS 2008:18 av intresse. Dessa har ersatt de tidigare föreskrifterna och allmänna råden i 1991:9 och 1991:10 
samt SOSFS 2000:12. I de allmänna råden från 2008 finns inte en lika tydlig beskrivning av begreppet allvarlig 
psykisk störning. Vad som har uttalats tidigare torde dock fortfarande kunna fungera som vägledning. För reso-
nemang kring detta hänvisas till Borgeke, 2012, s. 308. Se även Socialstyrelsen, 2002:2. 
110 Ett möjligt undantag är dock schizofreni. Se Borgeke, 2012, s. 308 f. 
111 Prop. 1990/91:58, bil. 1, s. 87 och bil. 2, s. 453. Se även Kristiansson, 2013, s. 9 samt Borgeke, 2012, s. 308 
ff. 
112 Borgeke, 2012, s. 309. 
113 Prop. 1990/91:58, bil. 1, s. 86 och bil. 2, s. 453. Se även Berggren m.fl., den 1 mars 2014, kommentaren till 
30 kap. 6 § BrB, Borgeke, 2012, s. 305 ff. samt Jareborg & Zila, 2010, s. 136. 
114 Ibid. 
115 Numera är lagen upphävd och ersatt av LSS.  
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betydande förståndshandikapp, om funktionshindret kan hänföras till en allvarlig psykisk 

störning. Detsamma gäller personer som har allvarliga defekter av en barndomspsykos.116  
 
Under begreppet faller vidare svårartade personlighetsstörningar (karaktärsstörningar). Det 

kan exempelvis röra sig som invalidiserande neuroser och personlighetsstörningar innefattan-

de impulsgenombrott av psykoskaraktär eller med starkt tvångsmässigt beteende, såsom klep-

tomani, pyromani och vissa sexuella perversioner.117 Enligt rättspsykiatriska bedömningar och 

rättspsykiatrisk litteratur kan personlighetsstörningar utgöra allvarliga psykiska störningar, 

om en person till följd av störningen uppvisar ett psykosnära beteende med låg psykoströskel, 

låg social funktionsförmåga samt allvarlig impulskontrollstörning, tvångsmässighet, affektiv 

instabilitet, självdestruktivitet och svår ångest. Även täta kontakter med den psykiatriska 

sjukvården kan tyda på att personlighetsstörningen ska klassas som en allvarlig psykisk stör-

ning i lagens mening.118 Till begreppet hänförs vidare allvarliga depressioner med självmords-

risk samt toxiska psykostillstånd, vilka kan drabba alkohol- och narkotikamissbrukare.119 Vad 

gäller missbrukare kan det även vara fråga om en allvarlig psykisk störning när dessa personer 

har kommit in i ett allvarligt förvirringstillstånd eller svårartat abstinenstillstånd.120  
 
Nämnda tillstånd utgör dock endast exempel och ska inte tolkas som en uttömmande uppräk-

ning. Exemplifieringen är till stor del hämtad från förarbetena till 1992 års reform, vilken hu-

vudsakligen bygger på kunskapsläget inom rättspsykiatrin under 1970 och 80-talen.121 Kun-

skapsutvecklingen inom psykiatrin har sedan dess genomgått betydande förändringar, till ex-

empel vad gäller diagnossystem.122 Tillstånd som bland annat autismspektrumstörningar var 

till skillnad från idag knappast kända inom rättspsykiatrin fram till slutet av 1990-talet.123  
 
Vid bedömningen huruvida en psykisk störning är att anse som allvarlig i lagens mening ska 

det göras en sammanvägning av störningens art (sjukdomstyp) samt de symtom, yttringar och 
                                                        
116 Prop. 1990/91:58, bil. 1, s. 86 f. och bil. 2, s. 453 f. Se även Berggren m.fl., den 1 mars 2014, kommentaren 
till 30 kap. 6 § BrB samt Borgeke, 2012, s. 306. 
117 Prop. 1990/91:58, bil. 1, s. 86 och bil. 2, s. 453 samt SOSFS 2008:18. Se även Berggren m.fl., den 1 mars 
2014, kommentaren till 30 kap. 6 § BrB samt Borgeke, 2012, s. 306 f. 
118 NJA 2004 s. 702 samt Lidberg & Wiklund, 2004, s. 169. Trots att samtliga förutsättningar var uppfyllda i 
rättsfallet NJA 2004 s. 702 avseende borderlinepersonlighetsstörning kom HD dock fram till att den tilltalade 
varken vid brottstillfället eller vid domstillfället led av en allvarlig psykisk störning. 
119 Självmordsrisken ska ha återspeglats i beteendet vid tiden för gärningen. Se Borgeke, 2012, s. 308. 
120 Prop. 1990/91:58, bil. 1, s. 86 och bil. 2, s. 453. Se även SOSFS 2000:12 (M) och SOSFS 2008:18. Se vidare 
Berggren m.fl., den 1 mars 2014, kommentaren till 30 kap. 6 § BrB, Borgeke, 2012, s. 305 ff. samt Jareborg & 
Zila, 2010, s. 136 f. 
121 Information har också hämtats från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2008:18, vilka har 
ersatt de tidigare allmänna råden i 1991:9 och 1991:10 samt SOSFS 2000:12. Se även Socialstyrelsen, 2002:2. 
122 SOU 1996:185, del I, s. 500 f.  
123 Borgeke, 2012, s. 310 f.  
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den psykosociala funktionsnivån som belyser störningens grad, vilken kan variera över tid.124 

Hänsyn ska också tas till växlingar i tillståndet och vilken risk för återfall som finns om vår-

den eller behandlingen avbryts för tidigt. Så länge det föreligger påtaglig risk för att de psy-

kiska symtomen återkommer om behandlingsinsatserna avbryts anses den psykiska störningen 

vara av allvarlig karaktär.125  
 
Avslutningsvis bör upplysas om Rättsmedicinalverkets rapport från 2013 avseende rättspsyki-

atriska bedömningar, vilka genomförs av medicinskt sakkunniga personer för att avgöra huru-

vida lagöverträdare har begått gärningen under påverkan av en allvarlig psykisk störning samt 

om personen fortsatt lider av en allvarlig psykisk störning vid undersökningstillfället.126 Re-

sultatet från rapporten tyder på att föreligger en hög överensstämmelse mellan såväl olika 

rättspsykiatriska enheter som utredare avseende kärngruppen – de psykossjuka – av de som 

genomgår en rättspsykiatrisk undersökning. Resultatet tyder emellertid på en skillnad gällan-

de den andel som diagnosciteras med antisocial personlighetsstörning och autismspekt-

rumstörning, då en högre andel som genomgår rättspsykiatrisk undersökning vid en av enhe-

terna tillskrivs dessa diagnoser. Vidare tyder resultatet på en viss problematik avseende ande-

len som bedöms lida av en allvarlig psykisk störning i gruppen med autismspektrumstörningar 

och personlighetsstörningar.127 
 
 
3.3 Uppsåtsbedömning 
Som tidigare konstaterats finns i svensk rätt två typer av skuldformer – uppsåt och oaktsamhet 

– där den tidigare alltid är att anse som mer klandervärd än den senare. I arbetet fokuseras på 

uppsåt, den subjektiva huvudformen för straffrättsligt ansvar.128 Att en gärning begås uppsåt-

ligen brukar beskrivas som att gärningen är företagen med ”vett och vilja”, det vill säga att 

gärningspersonen förstår vad denne gör och att denne gör det ”med flit”. Det krävs att gär-

ningspersonen åtminstone har accepterat eller godtagit att vissa följder eller effekter blir resul-

tat av ett visst handlande.129 Brottsbegreppet, och tillika varje straffstadgande, är som ovan 

nämnts konstruerat på så sätt att det består av dels en objektiv sida innehållande de objektiva 
                                                        
124 En del psykiska störningar är allvarliga till såväl art och grad, medan andra alltid anses allvarliga till sin art, 
men inte till sin grad (schizofreni) och vice versa (depressioner). 
125 Prop. 1990/91:58, bil. 1, s. 87. Se även Berggren m.fl., den 1 mars 2014, kommentaren till 30 kap. 6 § BrB 
samt Borgeke, 2012, s. 306 ff. 
126 RMV-rapport, 2013:1. 
127 RMV-rapport, 2013:1, s. 11 f. och 22 f. 
128 Om inget särskilt anges i brottsbeskrivningarna vad gäller det subjektiva kravet ska enligt 1 kap. 2 § 1 st. BrB 
en gärning anses som brott endast om den begås uppsåtligen. 
129 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 269 f. 
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rekvisiten för otillåten gärning, dels en subjektiv sida innehållande subjektiva rekvisit för per-

sonligt ansvar.130 För att döma en person för brott krävs enligt den s.k. täckningsprincipen att 

båda sidor täcker varandra.131 Med det menas att en förutsättning för straffrättsligt ansvar är 

att det råder överensstämmelse mellan gärningspersonens uppsåt och den faktiska rättsstridiga 

gärningen. Domstolen har alltså att pröva huruvida gärningspersonens uppsåt ”täcker” den 

otillåtna gärningen.132 
 
Oberoende av om gärningspersonen är psykiskt störd eller inte gäller samma grundläggande 

krav på att denne ska ha handlat med uppsåt eller oaktsamhet. I princip ska kravet på uppsåt 

förstås på samma sätt för psykiskt störda lagöverträdare som för andra personer, varvid en 

vanlig uppsåtsprövning ska ske.133 Vid uppsåtsbedömningen beaktar domstolen ofta omstän-

digheter som gärningspersonens agerande före, under och efter den aktuella situationen samt 

dennes motivbild.134 Sedan 2011 står det klart att en vanlig uppsåtsbedömning ska ske också i 

situationer när det är fråga om självförvållat rus eller om gärningspersonen på annat vis ge-

nom eget vållande tillfälligt var från sina sinnens bruk (s.k. tillfällig sinnesförvirring). Dom-

stolarna får inte längre bortse från eller modifiera kravet på uppsåt, även om gärningsperso-

nens handlande sker under berusning. Bestämmelsen i 1 kap. 2 § 2 st. BrB ska uppfattas som 

en påminnelse om att självförvållat rus och vissa andra liknande tillstånd inte i sig ska föran-

leda att uppsåt inte föreligger.135  
 
Förekomsten av en psykisk störning eller andra psykiska avvikelser behöver inte utesluta upp-

såt, utan även den gärningsperson som till följd av sin psykiska störning har haft nedsatt för-

måga att kontrollera sitt handlande kan anses ha uppsåt till sin gärning.136 Den grundläggande 

förutsättningen för att uppsåt över huvud taget ska kunna tillskrivas en gärningsperson är att 

                                                        
130 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 58 ff. samt Leijonhufvud & Wennberg, 2009, s. 32. 
131 För en närmare redogörelse av täckningsprincipen hänvisas till Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 323 ff. samt 
Leijonhufvud & Wennberg, 2009, s. 66 ff. 
132 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 270 och 324. 
133 Prop. 1990/91:58, bil. 2, s. 449, NJA 2012 s. 45 (p. 9 och 12) samt NJA 2004 s. 702. Se även Berggren m.fl., 
den 1 mars 2014, kommentaren till 1 kap. 2 § BrB. Liksom när det gäller övriga brottsförutsättningar är det åkla-
garen som har bevisbördan för att gärningspersonen har handlat med uppsåt. 
134 NJA 2012 s. 45 (p. 10) 
135 I rättsfallet NJA 2011 s. 563 gjorde HD en helomvändning i sin tolkning av 1 kap. 2 § BrB. Se även NJA 
2012 s. 45 samt NJA 2011 s. 611, i vilka en vanlig uppsåtsbedömning tillämpades även när brotten hade begåtts 
under berusade tillstånd. Jämför den tidigare bedömningen i NJA 1973 s. 590. För en närmare redogörelse hän-
visas till Berggren m.fl., den 1 mars 2014, kommentaren till 1 kap. 2 § BrB, Borgeke, 2012, s. 324 f. samt Asp & 
Ulväng, 2011/12, s. 867 ff. 
136 NJA 2004 s. 702. Se även Berggren m.fl., den 1 mars 2014, kommentaren till 30 kap. 6 § BrB. 
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personen i tillräcklig grad har varit medveten om sitt handlande.137 Att vara medveten innebär 

– på samma sätt som för psykiskt friska personer – att en person befinner sig i ett tillstånd där 

personen uppfattar vad som sker omkring denne, till exempel vad personen gör och omstän-

digheterna kring detta.138 Om personen har tillräcklig kontroll över sitt eget handlande kan – 

närmast per definition – sägas att denne även har en tillräcklig grad av medvetenhet.139 Upp-

såt kan emellertid inte föreligga vid ofrivilliga handlingar. Den bakomliggande tanken är att 

en person som har handlat rent reflexmässigt, eller till följd av ett sömntillstånd inte har varit 

medveten om sitt handlande, inte heller har haft någon reell möjlighet att avstå från gärningen 

och således inte bör vara straffrättsligt ansvarig för denna.140 Av praxis kan vidare utläsas att 

bristande medvetenhet har medfört att uppsåt inte ansetts föreligga i vissa situationer där gär-

ningspersonen har handlat under inflytande av patologiskt rus eller manodepressiv psykos, där 

gärningspersonen varit omtöcknad på grund av blodsockersänkning eller där gärningsperso-

nen befunnit sig i något annat liknande tillstånd av sänkt medvetenhet.141 Understrykas bör 

dock att förutsättningen att en person ska ha agerat medvetet inte innefattar något krav på att 

personens handlande ska ha föregåtts av några särskilda överväganden, och inte heller av nå-

got beslut att handla. Att en person handlar impulsivt eller i stark affekt utesluter inte i sig 

uppsåt.142 I praxis har uppsåt ansetts föreligga även vid förhållandevis omfattande och djup-

gående medvetenhetsstörningar och andra allvarliga psykiska störningar, varför det kan sägas 

att kravet på vad som utgör en kontrollerad och medveten handling ställs tämligen lågt.143 
 
Inte sällan kan situationen vara sådan att en psykiskt störd person visserligen har en felaktig 

uppfattning om orsaken till andras handlande – till exempel till följd av förföljelseidéer – men 

att personen liktväl har velat göra just vad denne gjort. I sådana situationer utesluter inte 

missuppfattningen att gärningspersonen handlat med uppsåt. Har däremot personen i anled-

ning av sitt psykiska tillstånd antagit att förhållandena varit sådana att dennes handlande är 

                                                        
137 SOU 1996:185, del 1, s. 504 f. Se även NJA 2012 s. 45 (p. 28), NJA 2004 s. 702, NJA 1976 s. 183, NJA 1969 
s. 401, RH 2008:90, RH 1995:150, RH 1985:62, RH 1981:176 samt RH 1969:401. Se vidare Berggren m.fl., den 
1 mars 2014, kommentaren till 1 kap. 2 § BrB samt Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 275.  
138 Motsatsen till medvetenhet är medvetslöshet. Se Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 275.  
139 Asp & Ulväng, 2011/12, s. 867 ff.  
140 RH 2008:90 samt Berggren m.fl., den 1 mars 2014, kommentaren till 1 kap. 2 § BrB. 
141 Se NJA 1976 s. 183, NJA 1969 s. 401, RH 1993:80, RH 1985:62, RH 1981:176. Jämför NJA 1968 s. 471 och 
NJA 1968 s. 389. 
142 NJA 1968 s. 500. Se även Berggren m.fl., den 1 mars 2014, kommentaren till 1 kap. 2 § BrB. 
143 Se till exempel NJA 2004 s. 702, där gärningspersonen led av en borderlinepersonlighetsstörning med narcis-
sistiska drag samt RH 2008:90 där gärningspersonen led av en allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället. Se 
även NJA 2012 s. 45 (p. 28), i vilket HD ansåg att kombinationen av uppvaknande från sömn, psykisk störning 
och kraftig berusning inte uteslöt att gärningspersonen i tillräcklig grad varit medveten. Se vidare Asp & Ulväng, 
2011/12, s. 871 f. 
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straffritt till följd av någon ansvarsfrihetsgrund – såsom nödvärnsrätt – är uppsåtsrekvisitet 

inte uppfyllt, förutsatt att personen inte har gjort mer än som är tillåtet.144 Principen torde vara 

att uppsåt inte föreligger om en person utan psykiska avvikelser, vilken haft samma föreställ-

ning om sakförhållandena som den psykiskt störde personen, inte ansetts handla med upp-

såt.145 Trots att det kan vara svårare att bedöma uppsåtsfrågan om en psykiskt störd person är 

föremål för prövningen framhålls i flera källor att bedömningen i de flesta av dessa fall torde 

resultera i att uppsåt föreligger.146 
 
Om domstolen konstaterar att en gärningsperson har varit i tillräcklig grad medveten är nästa 

steg att pröva om och i vilken mån gärningspersonen har haft uppsåt i förhållande till de rele-

vanta effekterna som denne orsakat samt de omständigheter som omger gärningen. Uppsåts-

begreppet innefattar två element. Det första elementet – kognitiva elementet – rör gärnings-

personens kunskapsmässiga eller intellektuella föreställning, det vill säga huruvida gärnings-

personens föreställning av vad denne gjort i tillräckligt hög grad motsvarar en viss grad av 

vetskap, visshet, insikt eller sannolikhet. Gärningspersonen ska åtminstone ha misstänkt att en 

viss effekt kan komma att realiseras, vilket fordrar någon form av medvetenhet. Det andra 

elementet – voluntativa elementet (viljeinriktat) – avser gärningspersonens inställning (avsikt, 

syfte eller vilja) till sin gärning och den orsakade effekten.147 I svensk rätt används tre olika 

former av uppsåt i förhållande till effekten eller följden av den medvetna och kontrollerade 

handlingen.148 Det rör sig om avsikts-, insikts- och likgiltighetsuppsåt. Avseende de omstän-

digheter som omger gärningen används endast de två senare uppsåtsformerna.149 För att det 

ska röra sig om ett avsiktsuppsåt (benämndes tidigare direkt uppsåt) krävs att gärningsperso-

nen har handlat med viss avsikt eller viljeinriktning att effekten ska inträffa. Gärningsperso-

nen ska alltså ha handlat med syftet att uppnå just den aktuella effekten.150 Insiktsuppsåt (be-

                                                        
144 Berggren m.fl., den 1 mars 2014, kommentaren till 30 kap. 6 § BrB, Borgeke, 2012, s. 313, samt Westin, 
1986, s. 73. Se angående nödvärnsrätt 24 kap. 1 § BrB. 
145 NJA 2012 s. 45 (p. 12) samt NJA 2004 s. 702. Se även Berggren m.fl., den 1 mars 2014, kommentaren till 30 
kap. 6 § BrB. Se vidare Westin, 1986, s. 73, där det beskrivs att den psykiskt störde personens uppsåt ska bedö-
mas utifrån den verklighetsuppfattning denne hade vid tiden för gärningen. 
146 NJA 2012 s. 45 (p. 12) samt NJA 2004 s. 702. Se även Berggren m.fl., den 1 mars 2014, kommentaren till 30 
kap. 6 § BrB. Såväl Straffansvarsutredning, Psykansvarskommittén och Psykiatrilagsutredningen har framfört 
kritik mot att domstolarna alltför lätt anser att det subjektiva rekvisitet är uppfyllt när en brottslig gärning begås 
under påverkan av en allvarlig psykisk störning.  
147 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 284 f. samt Almkvist, 2009, s. 26 ff. 
148 Flera av BrB:s bestämmelser förutsätter att den brottsliga handlingen har uppnått en viss effekt. Se till exem-
pel 3 kap. 1 § BrB, där det krävs att en person har avlidit (effekt) för att ansvar ska göras gällande.  
149 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 288. För en närmare beskrivning av de olika uppsåtsformerna hänvisas till 
Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 287 ff. 
150 Berggren m.fl., den 1 mars 2014, kommentaren till 1 kap. 2 § BrB, Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 287 f. 
samt Leijonhufvud & Wennberg, 2009, s. 57. 
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nämndes tidigare indirekt uppsåt) innefattar situationer där gärningspersonen har handlat med 

insikt – personen är förvissad (praktisk visshet) – om att effekten är närapå oundviklig vid 

visst typ av handlande. Syftet är dock inte främst att effekten ska uppstå.151 Den tredje formen 

av uppsåt är det s.k. likgiltighetsuppsåtet, vilket brukar klassificeras som uppsåtets nedre 

gräns.152 Att gärningspersonen tillskrivs ett likgiltighetsuppsåt innebär att denne har handlat 

med insikt om (förstått) att det föreligger en risk för att en brottslig effekt ska inträffa till följd 

av handlandet samt att personen är likgiltig inför effektens förverkligande. Med andra ord kan 

sägas att risken för effektens förverkligande inte har utgjort ett relevant skäl för att avstå från 

handlingen.153  
 
 

4 Påföljdsbestämning för psykiskt störda lagöverträdare 
 
 
4.1 Allmänt 
Om en person gör sig skyldig till ett brott är huvudregeln att denne ska dömas till straff eller 

annan påföljd.154 I svensk rätt har vi två typer av straff – böter och fängelse. Villkorlig dom, 

skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård faller under det vidare begreppet påföljd.155 

Påföljdsbestämningen kan delas upp i tre delar: fastställande av straffvärde, straffmätning och 

påföljdsval.156 Straffmätning och valet av påföljd går till stor del in i varandra, varför domsto-

len alltid måste arbeta parallellt med tillhörande bestämmelser.157 Straffvärdet kan sägas utgö-

ra en funktion av gärningens skadlighet eller farlighet och gärningspersonens skuld på det sätt 

som kommit till uttryck i gärningen.158 Straffskalan, vilken återfinns i respektive straffstad-

gande, utgör ramen för straffvärdet (abstrakt straffvärde) och det konkreta straffvärdet fast-

ställs med utgångspunkt i 29 kap. 1–3 § BrB i det enskilda fallet.159 Straffmätningen tar sikte 

                                                        
151 Berggren m.fl., den 1 mars 2014, kommentaren till 1 kap. 2 § BrB, Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 289 f. 
samt Leijonhufvud & Wennberg, 2009, s. 57. 
152 Likgiltighetsuppsåt infördes genom rättsfallet NJA 2004 s. 176 som uppsåtets nedre gräns och ersatte det s.k. 
hypotetiska eventuella uppsåtet. 
153 Berggren m.fl., den 1 mars 2014, kommentaren till 1 kap. 2 § BrB, Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 290 ff. 
Se NJA 2004 s. 176 för en tydlig genomgång om vad som ska förstås med likgiltighetsuppsåt. Se även NJA 2012 
s. 45 samt RH 2008:90. 
154 Brottet kan även föranleda annan rättsverkan, såsom skadeståndsskyldighet, företagsbot eller återkallelse av 
körkort; se 1 kap. 8 § BrB. Denna del faller dock utanför ramen för föreliggande arbete.  
155 1 kap. 3 § BrB. 
156 I doktrinen är åsikterna ibland delade avseende vilken ordning dessa steg bör göras, särskilt vad gäller de två 
senare. Oavsett hur domstolen går till väga torde resultatet bli detsamma.  
157 Jareborg & Zila, 2010, s. 121. 
158 Jareborg & Zila, 2010, s. 103 
159 För en närmare beskrivning av straffvärdet hänvisas till Borgeke, 2012, s. 119 ff. samt Jareborg & Zila, 2010, 
s. 103 ff. 
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på gärningspersonens, inte gärningens, straffvärdighet och kan påverka straffet i såväl mild-

rande som skärpande riktning.160 Bestämmelserna om påföljdsval återfinns i 30, 31 och 32 

kap. BrB. Enligt huvudregeln i 30 kap. 4 § BrB råder en presumtion mot fängelse, vilket är ett 

utslag av humanitetsprincipen. Denna kan dock brytas förutsatt att vissa särskilt angivna skäl 

talar för det.161 
  
Psykiskt störda lagöverträdare kan inte bara föröva brott i teknisk mening, de kan även dömas 

till påföljd för brottet.162 Som ovan nämnts finns i svensk rätt en straffrättslig särreglering 

avseende psykiskt störda lagöverträdare, vilken kommer till uttryck vid påföljdsbestämning-

en. Denna fyller bland annat syftet att reglera valet av lämplig straffrättslig reaktion. De sär-

skilda reglerna gör det möjligt för domstolen att tillgodose ett eventuellt rättspsykiatriskt 

vårdbehov hos den som döms till ansvar.163 När det gäller påföljdsbestämning för psykiskt 

störda lagöverträdare är särskilt tre bestämmelser av intresse: 29 kap. 3 § 1 st. 2 p. BrB som 

innebär att domstolen kan mildra straffet om gärningspersonen till följd av sitt psykiska till-

stånd har haft nedsatt förmåga att inse gärningens innebör eller att anpassa sitt handlande efter 

en sådan insikt, 30 kap. 6 § BrB som behandlar påföljdsval för personer som har begått ett 

brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning samt 31 kap. 3 § BrB, vilken ger dom-

stolen en möjlighet att överlämna en gärningsperson som lider av en allvarlig psykisk störning 

vid domstillfället till rättspsykiatrisk vård. Här bör uppmärksammas att även billighetsskälen i 

29 kap. 5 § 1 st. 6 p. BrB kan medföra att straffet påverkas i mildrande riktning vid situationer 

där den tilltalade drabbas särskilt hårt av ett straff till följd av dålig psykisk hälsa. Detta faller 

dock utanför ramen för föreliggande arbete, varför bestämmelsen inte kommer att behandlas 

närmare.164 
 
 
4.2 Påverkan på straffvärde 
I 29 kap. 3 § BrB finns angivet vissa omständigheter, vilka domstolen ska beakta i mildrande 

riktning vid bedömning av ett brotts straffvärde. I bestämmelsens andra punkt anges att det 

                                                        
160 Jareborg & Zila, 2010, s. 121. Straffmätningen kan leda till mildare straff genom den s.k. ungdomsrabatten i 
29 kap. 7 § BrB samt de s.k. billighetsskälen i 29 kap. 5 § BrB, vilka i vissa undantagsfall kan leda till påföljds-
eftergift enligt 29 kap. 6 § BrB. Återfall i brott kan enligt 29 kap. 4 § BrB leda till att straffet skärps. Se Borgeke, 
2012, s. 174 ff. samt Jareborg & Zila, 2010, s. 121 ff. för en närmare beskrivning av straffmätning. 
161 För närmare beskrivning av reglerna kring påföljdsval hänvisas till Borgeke, 2012, s. 229 ff. samt Jareborg & 
Zila, 2010, s. 134 ff. 
162 Jareborg & Zila, 2010, s. 18. 
163 Prop. 1990/91:58, bil. 2, s. 448 f. 
164 För en närmare redogörelse av bestämmelsen hänvisas till Ågren, 2013. Se även Borgeke, 2012, s. 201 ff. 
samt Jareborg & Zila, 2010, s. 130.  
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särskilt ska beaktas ”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 

eller annars till följd av en psykisk störning, sinnesrörelse eller av någon annan orsak haft 

nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande.” Den psykiska störningen ska ha haft betydel-

se vid gärningstillfället på så sätt att den orsakat nedsatt kontrollförmåga, vilket innebär att 

det uppställs ett krav på orsakssamband mellan den psykiska störningen och brottet.165 Sedan 

2010 års lagändring krävs inte att den psykiska störningen är av något kvalificerat slag.166  
 
Det kan sägas att bestämmelsen främst tar sikte på två typer av situationer; dels när det är 

fråga om en psykisk störning som inte bedöms vara av allvarlig karaktär, dels om domstolen 

överväger fängelsestraff för en person som har begått brottet under påverkan av en allvarlig 

psykisk störning.167 När det gäller den första situationen krävs inte att den psykiska störningen 

har varit av kvalificerat slag. Störningen ska dock ha gett upphov till en situation i vilken gär-

ningspersonen har haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande.168 Huruvida ett visst 

tillstånd anses utgöra en psykisk störning eller inte är svårt att svara på. I de rättspsykiatriska 

beslutsunderlagen kan dock tydas en tendens att till psykisk störning hänföra psykiska till-

stånd av typen neuropsykiatrisk funktionsstörning och förståndshandikapp.169 Den andra situ-

ationen som bestämmelsen tar sikte på är fall, då domstolen vid tillämpning av 30 kap. 6 § 

BrB överväger att döma en gärningsperson till ett fängelsestraff för brott som har begåtts un-

der påverkan av en allvarlig psykisk störning. Om gärningspersonen visserligen inte har varit i 

ett tillstånd av total avsaknad av insikt eller kontrollförmåga över sitt handlande på sätt som 

krävs för att fängelseförbudet i 30 kap. 6 § 2 st. BrB ska gälla, men ändå legat nära det till-

ståndet, ska domstolen beakta detta som en förmildrande omständighet vid bedömningen av 

straffvärdet. Bedömningen torde således kunna få betydelse i två avseenden; dels för frågan 

om straffvärdet är så högt att det utgör ett synnerligt skäl som talar för fängelse enligt 30 kap. 

6 § 1 st. BrB, dels för den faktiska straffmätningen i de fall då ett fängelsestraff görs gällan-

de.170  
 
                                                        
165 Prop. 2007/08:97, s. 30 samt prop. 1990/91:58, bil. 2, s. 457 f. Se även Berggren m.fl., den 1 mars 2014, 
kommentaren till 29 kap. 3 § BrB, Borgeke, 2012, s. 166 samt Jareborg & Zila, 2010, s. 116. 
166 Prop. 2009/10:147, s. 44 f. Genom lagändringen slopades det kvalificerade rekvisitet ”stark”, vilket medförde 
en mindre restriktiv tillämpning. Se Berggren m.fl., den 1 mars 2014, kommentaren till 29 kap. 3 § BrB samt 
Borgeke, Månsson & Sterzel, 2013, s. 60. Bestämmelsen i 29 kap. 3 § 2 p. BrB ändrades även 2008 i samband 
med att fängelseförbudet togs bort i 30 kap. 6 § BrB; se prop. 2007/08:97, s. 30 ff.  
167 Prop. 2007/08:97, s. 30 f. och 35 f. Se även Borgeke, 2012, s. 165 f. 
168 Borgeke, 2012, s. 166. 
169 RMV-rapport, 2012:1, s. 30. Se även Borgeke, 2012, s. 166. 
170 Prop. 2007/08:97, s. 37. Se även Borgeke, Månsson & Sterzel, 2013, s. 60 samt Borgeke, 2012, s. 166. 
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I vilken utsträckning straffvärdet ska reduceras beror på i vilken grad störningen ha inverkat 

på gärningspersonens handlande – ju större inverkan störningen har haft, desto mer bör straff-

värdet reduceras. Straffvärdet torde kunna reduceras i betydande mån i situationer där gär-

ningspersonens tillstånd inte har varit sådant som avses i 30 kap. 6 § 2 st. BrB, men legat nära 

det tillståndet. Det kan röra sig om en situation i vilken personen har upplevt sig vara styrd av 

utomstående, varför denne haft nedsatt förmåga att påverka sitt handlande. Ett annat exempel 

är att gärningspersonens förmåga att kontrollera sitt handlande har varit starkt nedsatt till följd 

av att denne genom alkoholpåverkan har drabbats av en avvikande alkoholreaktion, det vill 

säga att denne har reagerat på ett icke förutsebart sätt, varför tillståndet inte är att anse som 

självförvållat.171 Att berusningen som sådan är självförvållad – att gärningspersonen själv-

mant har berusat sig – utesluter alltså inte att bestämmelsen är tillämplig.172 I NJA 2011 s. 563 

uttalas emellertid att den nedsättning av eftertanke och omdöme som självförvållad berusning 

ofta leder till i allmänhet inte ska beaktas som en förmildrande omständighet enligt 29 kap. 3 

§ 1 st. 2 p. BrB.173 De rättspsykiatriska bedömningarna bör resultera i att de flesta som be-

döms ha en allvarlig psykisk störning också uppvisar olika grader av nedsättning i förmågan 

till insikt och kontroll.174  
 
I praxis har HD vid ett flertal tillfällen belyst betydelsen av psykiskt störda lagöverträdares 

nedsatta förmåga till insikt eller förmåga att kontrollera sitt handlande efter en sådan insikt.175 

I rättsfallet NJA 1985 s. 510 dömdes gärningspersonen för mord till 10 års fängelse istället för 

livstid, på grund av dennes stresstillstånd samt psykiska abnormitet. I ett senare rättsfall – 

NJA 2013 s. 376 – beaktades att gärningspersonen haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt 

handlande till följd av en psykisk störning, varför denne dömdes för mord till arton års fängel-

se istället för fängelse på livstid.176 Även i NJA 2012 s. 45 beaktades gärningspersonens psy-

kiska tillstånd fullt ut vid bedömningen av straffvärdet. Personen hade till följd av en avvi-

                                                        
171 Prop. 2007/08:97 s. 37 samt NJA 2012 s. 45 (p. 49). Se även Borgeke, 2012, s. 167. Vad som krävs i form av 
tidigare händelser av psykosgenombrott eller motsvarande vid alkoholintag för att alkoholbetingade tillstånd ska 
anses vara självförvållade är inte helt klart. I de flesta fallen torde det vara tillräckligt att gärningspersonen är 
medveten om att hen vid något tidigare tillfälle har reagerat klart psykiskt avvikande vid alkoholintag. Se Borge-
ke, 2012, s. 317. 
172 NJA 2012 s. 45 (p. 49). I rättsfallet beaktades den tilltalades psykiska tillstånd fullt ut vid bedömandet av 
straffvärdet, då dennes avvikande alkoholreaktion inte kunde anses vara självförvållad. Se även Borgeke, 2012, 
s. 167 f. 
173 NJA 2011 s. 563 (p. 29). Se även NJA 2011 s. 610. 
174 Borgeke, 2012, s. 167.  
175 Se till exempel NJA 2013 s. 376, NJA 2012 s. 247, NJA 2012 s. 45, NJA 2006 s. 339, NJA 2004 s. 702, NJA 
1995 s. 48, NJA 1989 s. 97 samt NJA 1985 s. 510. För ytterligare belysning se hur hovrätterna har resonerat i 
RH 2011:64, RH 2009:14 samt RH 1989:90. 
176 NJA 2013 s. 376 (p. 44). 
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kande alkoholreaktion – inte självförvållad – haft nedsatt förmåga att inse gärningens inne-

börd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt.177 I två omtalade rättsfall dömdes 

dock gärningspersonerna till livstids fängelse för mord, trots att domstolen vid respektive till-

fälle konstaterade att gärningspersonen haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande. I 

det ena fallet – NJA 1995 s. 48 – konstaterade HD att det även med hänsyn tagen till gär-

ningspersonens nedsatta förmåga att kontrollera sitt handlande inte var möjligt att för brotts-

lighet innefattande sju mord samt tre mordförsök döma till annan påföljd än fängelse på livs-

tid.178 HD förde ett liknande resonemang i det senare fallet – NJA 2004 s. 702 – och uttalade 

att trots att gärningspersonen till följd av sin psykiska störning kan ha haft nedsatt förmåga att 

kontrollera sitt handlande, omständigheterna var sådana att straffet skulle bestämmas till 

fängelse på livstid.179  
 
Att en gärningsperson till följd av ”sinnesrörelse” haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt 

handlande innefattar situationer när personen under tillfällig depression eller upprördhet på 

grund av personliga bekymmer begår en för denne i normala fall främmande gärning. Under 

”annan orsak” faller bland annat extrem trötthet, fysisk utmattning och hög feber.180 
 
När det kommer till vilka krav som ställs på domstolens underlag för bedömning av om det 

har förelegat en psykisk störning på så vis att det kan utgöra en förmildrande omständighet 

torde det räcka att domstolen kommer fram till att det finns ett tillräckligt underlag för be-

dömningen, det vill säga att övervägande skäl talar för att det har förekommit en psykisk stör-

ning av sådant slag att den bör beaktas.181 
 
 
4.3 Presumtion att välja annan påföljd än fängelse  
I 30 kap. 6 § BrB stadgas den särreglering som gäller avseende påföljdsval för personer som 

har begått brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Som ovan nämnts ersattes det 

tidigare generella fängelseförbudet med en presumtion att döma till annan påföljd genom 

                                                        
177 NJA 2012 s. 45 (p. 49). Gärningspersonen dömdes för synnerligen grov misshandel till fängelse i fem år. 
178 Gärningspersonen led av en personlighetsstörning och vid gärningstillfället hade denne varit i ett psykoslik-
nande tillstånd utlöst genom självförvållad berusning. 
179 Gärningspersonen led av en personlighetsstörning, vilken inte ansågs vara så svårartad att den vid gärnings-
tillfället eller domstillfället utgjorde en allvarlig psykisk störning.  
180 Prop. 1987/88:120, s. 85. 
181 Se NJA 2004 s. 702, i vilket HD uttalade att en överviktsprincip ska tillämpas vid bedömningen huruvida det 
rör sig om en allvarlig psykisk störning. Se även Borgeke, 2012, s. 168 för resonemanget att samma princip bör 
kunna tillämpas vid bedömningen enligt 29 kap. 3 § 1 st. 2 p. BrB. 
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2008 års reform i syfte att öka flexibiliteten vid påföljdsbestämningen.182 Lagstiftaren ville 

därigenom skapa större utrymme för proportionalitetsbedömningar samtidigt som gärnings-

personens vårdbehov skulle beaktas.183 Sedan 1 juli 2008 gäller därmed en presumtion för att 

döma till annan påföljd än fängelse, vilket betyder att domstolen vid påföljdsbestämningen i 

allmänhet ska beakta samtliga andra påföljdsalternativ och i synnerhet möjligheten att över-

lämna psykiskt störda lagöverträdare till särskild vård. I 30 kap. 6 § 2 st. BrB kvarstår dock ett 

förbud mot att döma en viss kategori av psykiskt störda lagöverträdare till fängelse, vilket 

kommer att behandlas i avsnitt 4.4.  
 
Vid påföljdsbestämningen för brott som har begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk 

störning bör domstolen pröva om, och i så fall vilket vårdbehov som föreligger vid tidpunkten 

för domstolens prövning. Om situationen är sådan att det även vid domstillfället föreligger en 

allvarlig psykisk störning bör gärningspersonen överlämnas till rättspsykiatrisk vård enligt 31 

kap. 3 § BrB. Gärningspersonens behov av vård kan emellertid också tillgodoses genom över-

lämnade till särskild vård i andra former enligt 31 kap. 2 § (missbruksvård enligt LVM) samt 

32 kap. 1 § BrB (vård av unga lagöverträdare enligt SoL och LVU).184 Om det saknas förut-

sättningar för att överlämna en gärningsperson till rättspsykiatrisk eller annan särskild vård, 

eller om det av andra skäl finns anledning, kan en icke frihetsberövande påföljd bli aktuell. 

Det finns till exempel en möjlighet att enligt 30 kap. 9 § 1 st. BrB döma till skyddstillsyn med 

föreskrift om psykiatrisk vård om gärningspersonen psykiska tillstånd inte längre är att anse 

som allvarligt vid domstillfället, men domstolen bedömer att gärningspersonen fortfarande 

har ett psykiatriskt vårdbehov.185 Om personens vårdbehov redan tillgodoses inom psykiatrin 

kan villkorlig dom enligt 30 kap. 7 § 1 st. BrB vara ett lämpligt påföljdsalternativ.186 I vissa 

fall bör även skyddstillsyn i kombination med särskild föreskrift om s.k. kontraktsvård enligt 

30 kap. 9 § 2 st. 3 p. BrB vara tillämpligt.187 Även om domstolen anser att gärningspersonen 

                                                        
182 SFS 2008:320 samt prop. 2007/08:97. 
183 Prop. 2007/08:97, s. 1. 
184 Prop. 2007/08:97, s. 37 f. Se även Berggren m.fl., 1 mars 2014, kommentaren till 30 kap. 6 § BrB. 
185 Se till exempel RH 2009:14 där hovrätten dömde den tilltalade, som begått ett flertal brott under påverkan av 
en allvarlig psykisk störning, till skyddstillsyn med föreskrift om psykiatrisk vård. Möjligheten att förena 
skyddstillsyn med föreskrifter stadgas i 28 kap. 6 § BrB.  
186 Prop. 2007/08:97, s. 38. Se även Berggren m.fl., den 1 mars 2014, kommentaren till 30 kap. 6 § BrB samt 
Borgeke, 2012, s. 325. 
187 Berggren m.fl., den 1 mars 2014, kommentaren till 30 kap. 6 § BrB. Detta är dock inte helt oproblematiskt, då 
domstolen enlig 28 kap. 6 a § 1 st. BrB i sina domskäl ska ange ett alternativt fängelsestraff i dessa fall. För 
resonemang kring problematiken se Borgeke, Månsson & Sterzel, 2013, s. 179 samt Borgeke, 2012, s. 325. Den-
na aspekt belyses närmare i avsnitt 6. 
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saknar vårdbehov kan såväl skyddstillsyn som villkorlig dom komma i fråga.188 Om straffet 

ligger på bötesnivå kan böter dömas ut utan några särskilda begränsningar.189 
 
Enligt huvudregeln får domstolen bryta presumtionen och döma den tilltalade till fängelse om 

det föreligger synnerliga skäl – en bedömning som präglas av restriktivitet. Vid bedömningen 

om det finns sådana skäl ska domstolen enligt 30 kap. 6 § 1 st. 3 men. BrB beakta om brottet 

har ett högt straffvärde, om den tilltalade saknar eller har ett begränsat behov av psykiatrisk 

tvångsvård, om den tilltalade i anslutning till brottet själv har vållat sitt tillstånd genom rus 

eller på något annat liknande sätt samt omständigheterna i övrigt. Domstolen ska göra en hel-

hetsbedömning av samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet.190 De ovan nämnda 

syftena bakom 2008 års reform – att skapa större utrymme för proportionalitetsbedömningar 

samt betona vikten av att den enskilde gärningspersonens vårdbehov beaktas vid påföljdsbe-

stämningen – är av central betydelse vid bedömningen huruvida ett presumtionsgenombrott 

kan ske.191 
 
Att brottet har ett högt straffvärde ska vägas in och tillmätas betydande vikt vid domstolens 

bedömning huruvida presumtionen kan brytas. Straffvärdet är en omständighet som allmänt är 

av stor betydelse vid valet mellan fängelse och andra påföljder, vilket motiveras utifrån att det 

straffrättsliga ingripandet annars kan komma att understiga vad som är berättigat av gärning-

ens allvar.192 Under lagändringsdiskussionerna framhölls att det inte är lämpligt att i lagtexten 

uppställa en bestämd gräns för när straffvärdet bör anses vara tillräckligt högt för att frågan 

om att bryta presumtionen ska aktualiseras. Istället fastställdes ett riktvärde motsvarande 

fängelse i fyra år eller mer, varför bedömning huruvida presumtionen kan brytas inte bör fö-

rekomma vid straffvärden understigande riktvärdet.193 I propositionen underströks att ett rikt-

värde motsvarande fyra år fångar upp den allvarligare brottsligheten som bör träffas av de nya 

reglerna, samtidigt som det utesluter mindre allvarlig brottslighet. Ett fängelsestraff är inte 

uteslutet vid straffvärden understigande fyra år. Det ger dock en anvisning om att fängelse-

straff som huvudregel inte ska användas vid straffvärden därunder.194 Som framkommer ned-

                                                        
188 Berggren m.fl., den 1 mars 2014, kommentaren till 30 kap. 6 § BrB. 
189 Som nämnts i arbetets inledande kapitel begränsas emellertid föreliggande arbete till att avse straff på fängel-
senivå. För närmare redogörelse hänvisas till Berggren m.fl., 1 mars 2014, kommentaren till 30 kap. 6 § BrB. 
190 Prop. 2007/08:97, s. 21. Se till exempel RH 2009:14, där hovrättens helhetsbedömning tydligt kommer till 
uttryck och leder till att synnerliga skäl för fängelsestraff inte anses föreligga.  
191 Prop. 2007/08:97, s. 22.  
192 Prop. 2007/08:97, s. 22. Se även Borgeke, 2012, s. 322. 
193 Vid beräkning av straffvärde ska först en reduktion enligt 29 kap. 3 § 2 p. BrB göras. 
194 Prop. 2007/08:97, s. 22 f. och 38. Se även Berggren m.fl., 1 mars 2014, kommentaren till 30 kap. 6 § BrB 
samt Borgeke, 2012, s. 322 f. 
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an kan dock straffvärdet vara av underordnad betydelse vid situationer där den tilltalade själv 

har vållat sitt tillstånd.  
 
En annan omständighet som är av central betydelse vid domstolens bedömning huruvida syn-

nerliga skäl föreligger, är om den tilltalade saknar eller har ett begränsat psykiatriskt vårdbe-

hov. Bedömningen av den tilltalades vårdbehov ska göras utifrån den utredning som förelig-

ger vid tidpunkten för domstolens prövning.195 Det kan till exempel röra sig om en rättspsyki-

atrisk undersökning, ett utlåtande över en rättspsykiatrisk undersökning196 eller uppgifter som 

framkommer genom att domstolen hör den undersökande läkaren som sakkunnig. Domstolen 

bör utgå ifrån att vårdbehovet inte är begränsat om det inte framkommer något som talar i 

motsatt riktning. Avgörande är om det vid tiden för domen kan bedömas att den tilltalade sak-

nar behov av psykiatrisk vård. Det kan till exempel vara fråga om situationer där gärningen 

har begåtts under ett hastigt övergående psykotiskt tillstånd och det bedöms att den allvarliga 

psykiska störning inte längre föreligger vid domstillfället, varför gärningspersonen inte be-

döms ha något behov av vård. Om vårdbehovet däremot inte är begränsat vid tiden för dom-

stolens prövning bör den omständigheten tala mot att gärningspersonen döms till ett fängelse-

straff, oavsett om straffvärdet motsvarar fängelse i fyra år eller mer.197  
 
Ytterligare en omständighet som domstolen ska beakta vid sin bedömning är om den tilltalade 

i anslutning till brottet själv har vållat sitt tillstånd genom rus eller på något annat liknande 

sätt. Omständigheten är av betydande vikt oberoende av om straffvärdet inte är så högt att det 

i sig talar för fängelse.198 Det rör sig om situationer där gärningspersonen själv har utlöst sitt 

tillstånd genom berusning med exempelvis alkohol eller narkotika. Gärningspersonen kan 

också ha vållat sitt tillstånd på andra liknande sätt, till exempel genom medicinering i strid 

med läkarens ordination.199 Oavsett på vilket sätt personen har försatt sig i tillståndet ska detta 

ha skett åtminstone av oaktsamhet. I propositionen anges att det ska vara fråga om ”frivillig 

förtäring, medicinering eller dylikt och att gärningspersonen ska ha haft anledning att räkna 

med sin psykiska reaktion.”200 I normalfallet krävs det att gärningspersonen tidigare har rea-

gerat på ett avvikande sätt, det vill säga att det är fråga om en förutsebar psykisk reaktion ut-

                                                        
195 Prop. 2007/08:97, s. 23. 
196 Domstolen kan inhämta sådant yttrande från Socialstyrelsens rättsliga råd. Se 12 § LRU. 
197 Prop. 2007/08:97, s. 23 och 38. Se även Berggren m.fl., 1 mars 2014, kommentaren till 30 kap. 6 § BrB samt 
Borgeke, 2012, s. 323. 
198 Prop. 2007/08:97, s. 38 f. 
199 Jämför RH 2009:14 där hovrätten inte ansåg att tillståndet var självförvållat, då den tilltalades beslut att av-
sluta sin medicinering påverkats av sjukdomssyndromet i sig. 
200 Prop. 2007/08:97, s. 39. 
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över gärningspersonens ursprungliga tillstånd.201 Vidare ska tillståndet ha orsakats i anslut-

ning till brottet, varför det inte kan anses vara självförvållat vid förhållanden som indirekt 

utlöser ett psykostillstånd, såsom abstinens efter ett långvarit missbruk. Detsamma gäller en 

störning som har orsakats av ett långvarit alkohol- eller narkotikamissbruk. Sammanfatt-

ningsvis kan sägas att det för att ett tillstånd ska anses vara självförvållat krävs att tillståndet 

är direkt föranlett av ett agerande som gärningspersonen borde ha avstått ifrån, på grund av 

vetskap om sitt sätt att reagera.202  
 
Slutligen stadgar bestämmelsen att domstolen vid sin bedömning om det finns synnerliga skäl 

att döma till fängelse ska ta hänsyn till ”omständigheterna i övrigt”. I propositionen ges ex-

empel på omständigheter som kan inverka på bedömningen. Omständigheter som kan tala mot 

att en gärningsperson döms till fängelse är att det föreligger billighetsskäl enligt 29 kap. 5 § 

BrB eller att det är fråga om en ung lagöverträdare. Om gärningspersonen är under 21 år vid 

gärningstillfället måste skälen som talar för fängelse vara betydligt starkare än vad som krävs 

för vuxna lagöverträdare. Omständigheter som kan tala för fängelse är att det rör sig om åter-

fall i brottslighet eller att motivet bakom gärningen är av försvårande karaktär.203 Ytterligare 

en omständighet som bör beaktas är vilken inverkan den psykiska störningen har haft på gär-

ningspersonens brottsliga handlande. Om domstolen finner att den psykiska störningen har 

haft ett starkt samband med gärningspersonens handlande talar denna omständighet mot fäng-

else. Det gäller särskilt när gärningspersonen legat nära ett sådant tillstånd som enligt 30 kap. 

6 § BrB medför fängelseförbud. Om domstolen däremot bedömer att sambandet mellan det 

psykiska tillståndet och gärningen är svagt talar det för att ett fängelsestraff kan komma att 

utdömas. Så kan vara fallet om den psykiska störningen har haft en mindre framträdande in-

verkan på det brottsliga handlandet, till exempel om den tilltalade vid tidigare tillfällen har 

gjort sig skyldig till liknande brott utan att det har skett under påverkan av en psykisk stör-

ning.204  
 
För att presumtionsgenombrott ska ske till följd av att synnerliga skäl är för handen kan sägas 

att det i princip krävs att brottets straffvärde motsvarar fyra års fängelse eller mer samt att 

gärningspersonen saknar behov av psykiatrisk vård eller endast har ett begränsat behov av 
                                                        
201 Se NJA 2001 s. 899 samt NJA 1995 s. 48 angående kortvariga rusutlösta psykostillstånd. För en närmare 
diskussion kring rusutlösta psykostillstånd hänvisas till Reimer, 2002/03, s. 151 ff. 
202 Prop. 2007/08:97, s. 23 f. och 38 f. Se även Berggren m.fl., den 1 mars 2014, kommentaren till 30 kap. 6 § 
BrB samt Borgeke, 2012, s. 324 ff. 
203 Prop. 2007/08:97, s. 24 och 39. 
204 Prop. 2007/08:97, s. 24 och 39. Se även Berggren m.fl., den 1 mars 2014, kommentaren till 30 kap. 6 § BrB 
samt Borgeke, 2012, s. 323 f. 



  39 

sådan vård. Ett exempel på en situation när presumtionsgenombrott kan ske är när ett mycket 

allvarligt brott har begåtts under påverkan av ett hastigt övergående psykotiskt tillstånd.205 

Det kan emellertid föreligga omständigheter som med sådan tyngd talar mot fängelse att kra-

vet på synnerliga skäl inte kan anses uppfyllt, trots att straffvärdet uppgår till fyra års fängelse 

samtidigt som vårdbehovet är begränsat. Det kan till exempel röra sig om situationer där gär-

ningspersonen inte på det sätt som anges i 30 kap. 6 § 2 st. BrB har saknat förmåga att inse 

gärningens innebörd eller anpassa sitt handlande efter en sådan insikt, men ändå befunnit sig 

nära det tillståndet. Ett annat exempel är situationer där beaktande av billighetsskäl medför att 

fängelsestraffet vid den slutliga straffmätningen hamnar på en nivå som ligger avsevärt under 

fyra år.206 
 
Grundregeln är att en särskild påföljd ska bestämmas för brott även om dessa är begångna av 

psykiskt störda lagöverträdare.207 I 30 kap. 6 § 3 st. BrB föreskrivs emellertid en möjlighet för 

domstolen att låta gärningspersonen vara fri från påföljd, vilket kan aktualiseras om domsto-

len finner att någon påföljd inte bör dömas ut. I det uppmärksammade rättsfallet RH 2008:90 

kom hovrätten fram till att den tilltalade skulle vara fri från påföljd trots att denne dömdes för 

dråp och synnerligen grov misshandel. Fallet är dock från tiden, då det generella fängelseför-

budet gällde för personer som begått brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning.208  
 
För att presumtionen att döma till annan påföljd än fängelse ska gälla krävs enligt 30 kap. 6 § 

1 st. BrB att brottet har skett under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Det innebär att 

presumtionen först inträder om det råder ett orsakssamband (kausalitet) mellan den allvarliga 

psykiska störningen och den brottsliga gärningen. Kravet på orsakssamband förutsätter att den 

allvarliga psykiska störningen har förelegat vid tiden för gärningen samt att störningen har 

haft betydelse för brottet. Om det framkommer att gärningspersonen vid tiden för gärningen 

led av en allvarlig psykisk störning bör domstolen i princip utgå från att ett orsakssamband 

föreligger.209 Detta gäller dock inte undantagslöst. Kravet på orsakssamband kan inte anses 

                                                        
205 De problem som aktualiserades i NJA 2001 s. 899 och NJA 1995 s. 48 torde med dagens reglering ha bortfal-
lit i stor utsträckning. Se Berggren m.fl., den 1 mars 2014, kommentaren till 30 kap. 6 § BrB. 
206 Prop. 2007/08:97 s. 39 f. Se även Borgeke, 2012, s. 323. 
207 Borgeke, 2012, s. 326.  
208 Numera torde institutet fri från påföljd sällan användas. Se Berggren m.fl., den 1 mars 2014, kommentaren till 
30 kap. 6 § BrB samt Borgeke, 2012, s. 326. 
209 Prop. 1990/91:58, bil. 2, s. 458. Se även Berggren m.fl., den 1 mars 2014, kommentaren till 30 kap. 6 § BrB 
samt Borgeke, 2012, s. 318. 
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uppfyllt om den psykiska störningen inte kan antas ha haft ett avgörande inflytande på gär-

ningspersonens handlingssätt.210 
 
 
4.4 Fängelseförbud  
I samband med 2008 års reform inskränktes som ovan nämnts det tidigare generella fängelse-

förbudet till att gälla enbart de ”mest” psykiskt störda lagöverträdarna, det vill säga personer 

som till följd av en allvarlig psykisk störning ”har saknat förmåga att inse gärningens inne-

börd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt”.211 Fängelseförbudet återfinns i 30 

kap. 6 § 2 st. BrB och förutsätter att den tilltalade inte själv har vållat sin bristande förmåga 

genom rus eller på något annat liknande sätt. Bestämmelsen tar sikte på vilken insikt (kogniti-

va förmåga) eller handlingsförmåga (kontrollförmåga) lagöverträdaren har haft i fråga om sin 

gärning.212  
 
För att en person ska anses ha saknat förmåga att inse gärningens innebörd förutsätts att den-

ne i avsevärd grad har brustit i sin bedömning av, och föreställning om, den situation i vilken 

gärningen begåtts. Domstolen ska pröva om personen i rimlig grad har besuttit en förmåga att 

förstå innebörden av sitt eget handlande.213 Det avser generellt situationer där gärningsperso-

nen inte har kunnat bedöma sin gärning och relatera den till dess faktiska ”socio-kulturella 

sammanhang”, det vill säga situationer där gärningspersonen har befunnit sig i en annan verk-

lighet. Det kan till exempel röra sig om fall där gärningspersonen till följd av en akut psykos 

eller annat liknande tillstånd har haft en bristande realitetsvärdering av typen vanföreställ-

ningar eller konfusion (förvirring eller medvetandegrumling), vilken varit avgörande för per-

sonens förståelse av gärningen.214 Det är inte tillräckligt att gärningspersonens tillstånd präg-

lats av psykotiska symtom, utan effekterna av symtomen bör ha varit så pass allvarliga att 

personen förlorat orienteringen i tillvaron och uppvisat förvirring eller andra betydande svå-

righeter att förstå den situation, i vilken gärningen begåtts. Det psykiska tillståndet kan då ha 

                                                        
210 Prop. 1990/91:58, bil. 2, s. 458. Se till exempel NJA 2007 s. 180, där HD uttalade att den psykiska störningen 
inte kunde antas ha haft ett sådant avgörande inflytande på den tilltalades handlingssätt som förutsätts för att en 
person ska ha begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning. 
211 SFS 2008:320 samt prop. 2007/08:97, s. 24 ff. 
212 Prop. 2007/08:97, s. 26. 
213 Se till exempel NJA 2012 s. 564 där den tilltalade enligt rättsutlåtandet både vid gärningstillfällena och vid 
undersökningstillfället led av en allvarlig psykisk störning i form av autistiskt syndrom i kombination med lind-
rig mental retardation. Den tilltalade ansågs sakna förmåga att förstå gärningarnas straffrättsliga innebörd samt 
konsekvenserna av dessa, varför fängelseförbudet var för handen. 
214 Prop. 2007/08:97, s. 26 och 40, vilken hänvisar till SOU 2002:3, del I, s. 248. Se även Berggren m.fl., den 1 
mars 2014, kommentaren till 30 kap. 6 § BrB samt Borgeke, 2012, s. 321 f. 
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medfört att gärningspersonen mentalt upplever sig vara i en annan föreställningsvärld än den 

faktiska.215 
 
Även om gärningspersonen visserligen bedömt och värderat verkligheten på ett riktigt sätt och 

därigenom insett innebörden av sitt handlande, kan denne till följd av den allvarliga psykiska 

störningen ha saknat förmåga att kontrollera och anpassa sitt handlande efter denna insikt. 

Så kan vara fallet om en person lider av schizofreni och vid gärningen påverkats av tvingande 

röster (s.k. imperativa hallucinationer). Det kan också vara fråga om en situation där gär-

ningspersonen är i ett tillstånd med så starka inslag av tvångsmässighet att denne inte har en 

möjlighet att finna alternativa handlingssätt.216 Det ska alltså röra sig om verklig avsaknad av 

en förmåga att kontrollera sina handlingar, inte endast om en nedsatt viljekapacitet att styra 

sina handlingar.217 
 
Av 30 kap. 6 § 2 st. 2 men. BrB följer att det absoluta fängelseförbudet inte gäller vid situa-

tioner där gärningspersonen har vållat sin bristande förmåga på det sätt som anges i 30 kap. 6 

§ 1 st. 3 p. BrB. Fängelseförbudet gäller därmed inte om gärningspersonen i anslutning till 

gärningen själv genom rus eller på annat liknande sätt har vållat det tillstånd som inneburit att 

denne saknat förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en 

sådan insikt. Om domstolen kommer fram till att gärningspersonen inte har haft anledning att 

räkna med det uppkomna psykiska tillståndet gäller fängelseförbudet.218 Se ovan i avsnitt 4.3 

för närmare redogörelse av vad som ska förstås med självförvållat tillstånd. 
 
 
4.5 Psykiskt störda lagöverträdare i fängelse 
Till följd av de skärpta kraven för att dömas till rättspsykiatrisk vård enligt 1992 års reform 

samt möjligheten att döma psykiskt störda lagöverträdare till fängelse enligt 2008 års reform, 

döms numera ett stort antal psykiskt störda lagöverträdare till fängelse.219 Således befinner sig 

idag ett stort antal psykiskt störda lagöverträdare på Sveriges anstalter.220 Därav finns anled-

                                                        
215 Borgeke, 2012, s. 310. 
216 Prop. 2007/08:97, s. 26 och 40, vilken hänvisar till SOU 2002:3, del I, s. 248. Se även Berggren m.fl., den 1 
mars 2014, kommentaren till 30 kap. 6 § BrB samt Borgeke, 2012, s. 321 f. 
217 Borgeke, 2012, s. 310. Borgeke menar att även personer med grav utvecklingsstörning, mycket allvarliga 
demenstillstånd och svåra hjärnskador torde kunna hänföras till gruppen de ”mest” psykiskt störda. 
218 Prop. 2007/08:97 s. 40. Se även Berggren m.fl., den 1 mars 2014, kommentaren till 30 kap. 6 § BrB. 
219 Prop. 1990/91:58, s. 533 f. samt Ekbom, Engström & Göransson, 2011, s. 218 och 307. Se även Sarnecki, 
2013, s. 30 f. Enligt BRÅ rapport, 2012:13, s. 311 f. har det totala antalet domar där påföljden bestäms till rätts-
psykiatrisk vård, oberoende av brottstyp, minskat med cirka 30 procent sedan 1970-talet. 
220 Kriminalvården, 2014, s. 25 ff. Som ovan nämnts visar Kriminalvårdens kartläggning av Sveriges interner att 
närmare hälften – 46 procent – av de personer som är intagna på anstalt lider av psykisk ohälsa. 
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ning att kort beröra möjligheten för psykiskt störda lagöverträdare att få sina vårdbehov till-

godosedda vid denna verkställighetsform.  
 
Den som är intagen i anstalt har enligt den s.k. normaliseringsprincipen samma rätt som andra 

medborgare till stöd-, service- och vårdinsatser från samhällets sida. Det innefattar även öp-

pen och sluten psykiatrisk vård.221 Kriminalvården ansvarar för att den som är intagen i an-

stalt erbjuds erforderlig hälso- och sjukvård. Psykiskt störda lagöverträdares eventuella behov 

av psykiatrisk vård ska därmed tillgodoses inom anstalten alternativt, om så inte kan ske, 

inom den allmänna sjukvården.222 Kriminalvården får, men har en begränsad möjlighet, att ge 

frivillig psykiatrisk vård. Det saknas däremot möjlighet att ge psykiatrisk tvångsvård.223 Om 

det uppstår en situation där en intagen är i akut behov av psykiatrisk hälso- och sjukvård ska 

Kriminalvården vända sig till primärvården eller närmaste akutmottagning inom den psykiat-

riska hälso- och sjukvårdsinrättning där psykiatrisk expertis finns att tillgå. Den allmänna 

psykiatriska sjukvården kan dock ha svårt att fullt ut tillgodose de intagnas behov.224 För att 

en intagen ska kunna ges psykiatrisk tvångsvård krävs att Kriminalvårdens läkare eller en 

läkare vid den psykiatriska akutmottagningen utfärdar ett vårdintyg samt att en chefsöverläka-

re därefter beslutar om intagning för sådan vård.225  
 
Inom Kriminalvården finns speciella stödavdelningar – s.k. SRI-avdelningar – vilka är avsed-

da för särskilt resurskrävande intagna.226 Målsättningen med avdelningarna är, utöver att av-

lasta andra anstalter från klienter som är särskilt krävande, att erbjuda en anstaltsmiljö som 

inte förstärker ett asocialt beteende, att förbättra kvaliteten i omhändertagandet samt att på-

verka beteendet.227 Avdelningarnas målgrupper är klienter som är exceptionellt utåtagerande, 

klienter som har ett stort behov av vård, stöd och behandling (psykiskt och fysiskt sjuka) samt 

klienter vars beteende är så udda och särpräglat att de utsätts för kränkande behandling av 

andra klienter (till exempel personer med autismspektrumstörningar).228  
 
 

                                                        
221 SOU 2012:17, del II, s. 510, SOU 2002:3, del I, s. 154 samt Ekbom, Engström & Göransson, 2011, s. 219. 
222 9 kap. 1 § 1 st. FÄL. Se även SOU 2012:17, del II, s. 583, Allgulander, 2008, s. 290 samt Lidberg & Wik-
lund, 2004, s. 90. 
223 SOU 2002:3, del I, s. 155. 
224 SOU 2012:17, del II, s. 510 och 583, SOU 2002:3, del I, s. 155 samt Ekbom, Engström & Göransson, 2011, s. 
237. I LRV finns regler om rättspsykiatrisk vård för psykiskt störda lagöverträdare som är intagna i anstalt. Se 1 
§ 2 st. 3 p. samt 4 § LRV angående förutsättningarna för att ge en intagen rättspsykiatrisk vård. 
225 5 § LRV. Se även SOU 2012:17, del II, s. 583 samt Ekbom, Engström & Göransson, 2011, s. 237. 
226 SRI är en förkortning för särskilt resurskrävande intagna. 
227 Ekbom, Engström & Göransson, 2011, s. 218. 
228 SOU 2012:17, del II, s. 585 samt Ekbom, Engström & Göransson, 2011, s. 218. 
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4.6 Överlämnande till rättspsykiatrisk vård  
Om en psykiskt störd lagöverträdare befunnits skyldig till ett brott och påföljden inte bedöms 

kunna stanna vid böter kan domstolen enligt 31 kap. 3 § BrB överlämna personen till rätts-

psykiatrisk vård istället för att döma denne till fängelse eller annan påföljd. Att dömas till 

rättspsykiatrisk vård innebär i praktiken att gärningspersonen överlämnas till en sjukvårdsin-

rättning för sluten psykiatrisk vård dygnet runt.229 För att domstolen ska kunna döma en gär-

ningsperson till rättspsykiatrisk vård krävs enligt 31 kap. 3 § 1 st. BrB att gärningspersonen 

dels lider av en allvarlig psykisk störning vid domstillfället, dels har ett behov av psykiatrisk 

tvångsvård.230 Innebörden av begreppet allvarlig psykisk störning överensstämmer med vad 

som har uttalats i avsnitt 3.2.231 Huruvida den tilltalade har ett rättspsykiatriskt vårdbehov 

avgörs utifrån en helhetsbedömning, vid vilken hänsyn tas till gärningspersonens psykiska 

tillstånd samt dennes ”personliga förhållanden i övrigt”. Det senare innefattar omständigheter 

som bostadssituation, sysselsättning, missbruk och liknande. Även skyddsaspekter som even-

tuell återfallsrisk vägs in i bedömningen.232 Ett domstolsavgörande där påföljden bestäms till 

rättspsykiatrisk vård innefattar ett beslut att sådan vård ska komma till stånd, varpå gärnings-

personen direkt – utan någon ytterligare medicinsk bedömning – ska tas in på en sjukhusin-

rättning för sådan vård.233 Till skillnad från bestämmelsen i 30 kap. 6 § BrB krävs inte för 

överlämnade till rättspsykiatrisk vård att det har förelegat något samband mellan gärningen 

och den tilltalades psykiska tillstånd. Om en gärningsperson döms till rättspsykiatrisk vård 

med särskild utskrivningsprövning uppställs dock ett krav på orsakssamband.234  
 
Förutsättningarna för att besluta om särskild utskrivningsprövning regleras i 31 kap. 3 § 2 st. 

BrB. Det krävs dels att brottet har begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning, 

dels att det till följd av störningen finns risk för att gärningspersonen återfaller i allvarlig 

brottslighet. Riskbedömningen ska främst avse brott som riktar sig mot eller innebär fara för 

andra människors liv, hälsa eller personliga säkerhet. Det krävs emellertid inte att brottet som 

föranleder beslutet om särskild utskrivningsprövning är av liknande slag eller allvarlig karak-

                                                        
229 Berggren m.fl., den 1 mars 2014, kommentaren till 31 kap. 3 § BrB. 
230 Kriterierna i 31 kap. 3 § BrB är utformade i anslutning till reglerna som gäller för tvångsvård enligt 3 § LPT. 
Se prop. 1990/91:58, bil. 2, s. 461. Se även Berggren m.fl., den 1 mars 2014, kommentaren till 31 kap. 3 § BrB. 
231 Prop. 1990/91:58, bil. 2, s. 532 f. 
232 Prop. 1990/91:58, bil. 2, s. 462 och 533. Se även Berggren m.fl., den 1 mars 2014, kommentaren till 31 kap. 3 
§ BrB.  
233 Berggren m.fl., 1 mars 2014, kommentaren till 31 kap. 3 § BrB samt Borgeke, Månsson & Sterzel, 2013, s. 
255. 
234 Prop. 1990/91:58, bil. 2, s. 561 f. Se även Berggren m.fl., den 1 mars 2014, kommentaren till 31 kap. 3 § BrB, 
Borgeke, Månsson & Sterzel, 2013, s. 255, samt Borgeke, 2012, s. 406. 
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tär.235 Bestämmelser angående den rättspsykiatriska vården, verkställigheten av sådan påföljd 

samt regler för särskild utskrivningsprövning återfinns i LRV.236 Vid särskild utskrivnings-

prövning gäller strängare kriterier för vårdens upphörande, vilken ska föregås av en prövning 

där hänsyn tas till risken för återfall i allvarlig brottslighet samt huruvida det är påkallat att 

personen utifrån sitt psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt är intagen för psy-

kiatrisk tvångsvård.237  
 
En särskild kategori av psykiskt störda lagöverträdare som förtjänar att uppmärksammas i 

detta sammanhang är personer som har en utvecklingsstörning. Enligt 3 § 3 st. LPT ska dessa 

personer i regel inte vårdas inom den psykiatriska tvångsvården och en utvecklingsstörning 

kan inte i sig ge upphov till psykiatriskt vårdbehov.238 Motsvarande undantag finns inte i BrB, 

varför den straffrättsliga särregleringen i princip även omfattar personer som har en utveck-

lingsstörning. Som nämnts i avsnitt 3.2 krävs dock att det rör sig om en grav utvecklingsstör-

ning. Precis som för övriga psykiskt störda lagöverträdare krävs för överlämnande till rättpsy-

kiatrisk – utöver att det är fråga om en allvarlig psykisk störning – att personen har ett behov 

av psykiatrisk vård. En person med kvalificerad utvecklingsstörning som också lider av en 

psykisk störning, vilken kräver psykiatrisk behandling, kan alltså dömas till rättspsykiatrisk 

vård enligt 31 kap. 3 § BrB.239 
 
För att en domstol ska kunna besluta om överlämnade till rättspsykiatrisk vård krävs att det 

finns ett tillräckligt medicinskt underlag i form av ett rättpsykiatriskt utlåtande eller ett intyg 

enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål.240 På samma sätt som 

gäller när domstolen självständigt ska avgöra om ett brott har begåtts under påverkan av en 

allvarlig psykisk störning ska domstolen, med utgångspunkt i den utredning som har lagts 

fram i målet, göra en självständig bedömning huruvida det föreligger förutsättningar för över-

lämnade till rättspsykiatrisk vård. Domstolen är inte bunden av de medicinska utredningarna, 

                                                        
235 Prop. 1990/91:58, bil. 2, s. 534. Se även Borgeke, Månsson & Sterzel, 2013, s. 255. 
236 Hawaii- och Madriddeklarationerna uppställer i sina etiska riktlinjer krav på att den psykiatriska behandling-
en ska stå i överensstämmelse med vedertagna vetenskapliga insikter och etiska principer. Vidare stadgas att 
psykiatriska patienter ska ha rätt till den bästa tillgängliga behandlingen och att patienterna ska behandlas med 
omsorg och respekt för deras mänskliga värdighet. 
237 16 § LRV. 
238 Grönwall & Holgersson, 2014, s. 82 f. 
239 Prop. 1990/91:58, bil 2, s. 470 och 533. Se även Berggren m.fl., den 1 mars 2014, kommentaren till 31 kap. 3 
§ BrB samt Grönwall & Holgersson, 2014, s. 187. 
240 3–4 §§ LRU. Om den tilltalade redan är intagen för rättspsykiatrisk vård kan en rättspsykiatrisk underökning 
eller ett § 7-intyg ersättas med ett utlåtande av chefsöverläkare som är ansvarig för vård av personen. Se även 
NJA 2004 s. 702, Berggren m.fl., den 1 mars 2014, kommentaren till 31 kap. 3 § BrB, Borgeke, Månsson & 
Sterzel, 2013, s. 255 samt Borgeke, 2012, s. 408 ff. 
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utan fattar själv det slutgiltiga beslutet om vilken påföljd som ska utdömas.241 Utrymmet för 

domstolens prövning är emellertid begränsat och den måste fästa stort avseende vid innehållet 

i de medicinska bedömningarna.242 Domstolen ska inte självständigt göra någon medicinsk 

bedömning och åsätta den tilltalade en diagnos, utan ska pröva den utredning som framlagts 

och söka bilda sig en egen uppfattning utifrån materialet.243  
 
Utgångspunkten bör vara att rättspsykiatrisk vård ska komma till stånd om förutsättningarna 

för sådan vård är uppfyllda.244 Efter 2008 års reform finns emellertid en möjlighet för domsto-

len att döma även psykiskt störda lagöverträdare till fängelse. Departementschefen framhöll 

redan i prop. 1990/91:58 s. 533 att det torde vara ett begränsat antal fall där det är möjligt att 

döma till fängelse samtidigt som förutsättningarna för rättspsykiatrisk vård är uppfyllda.245 

Vid valet mellan fängelse och rättspsykiatrisk vård ska bland annat brottets karaktär och ange-

lägenheten av att vård kommer till stånd vägas in, varvid det bör beaktas att den dömdes psy-

kiatriska vårdbehov ska kunna tillgodose även under verkställigheten av ett fängelsestraff.246 

När det gäller valet mellan rättspsykiatrisk vård och andra påföljder än fängelse bör framför 

allt möjligheten att döma till skyddstillsyn i kombination med kontraktsvård enligt 30 kap. 9 § 

2 st. 3 p. BrB uppmärksammas. I prop. 1990/91:58 framhölls vikten av att ta tillvara på denna 

möjlighet, då en fängelsevistelse kan vara särskilt skadlig för psykiskt störda lagöverträdare. 

Om den tilltalade redan undergår behandling för missbruk eller annat förhållande som kan 

tänkas ha samband med dennes brottslighet torde även denna omständighet beaktas som sär-

skilt skäl för skyddstillsyn i enlighet 30 kap. 9 § 2 st. 2 p. BrB.247  
 
I normalfallet ska den rättspsykiatriska vården upphöra så snart en person som är intagen för 

vård inte längre bedöms lida av en allvarlig psykisk störning och det inte längre med hänsyn 

till dennes psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt är påkallat att denne är inta-

gen för psykiatrisk tvångsvård.248 Beslut om vårdens upphörande fattas i regel av cheföverlä-

                                                        
241 NJA 2004 s. 702. Se även Berggren m.fl., den 1 mars 2014, kommentaren till 31 kap. 3 § BrB samt Borgeke, 
Månsson & Sterzel, 2013, s. 255. 
242 NJA 2004 s. 702 samt NJA 1998 s. 162. Det medicinska underlaget kan utgöras av till exempel en § 7-
undersökning (enligt lagen om särskild personutredning i brottmål), ett rättspsykiatriskt utlåtande, ett yttrande 
från Socialstyrelsens rättsliga råd över en utfärdad rättspsykiatrisk undersökning, gamla sjukvårdsjournaler och 
muntliga uppgifter från hörande av sakkunnig. 
243 NJA 2004 s. 702. 
244 Prop. 1990/91:58, bil. 2, s. 533 f. Se även Berggren m.fl., den 1 mars 2014, kommentaren till 31 kap. 3 § BrB. 
245 Se dock NJA 2007 s. 702. 
246 Prop. 1990/91:58, bil. 2, s. 533. Se även Berggren m.fl., den 1 mars 2014, kommentaren till 31 kap. 3 § BrB. 
247 Prop. 1990/91:58, bil. 2, s. 477. 
248 Berggren m.fl., den 1 mars 2014, kommentaren till 31 kap. 3 § BrB. 



  46 

karen vid den avdelning där den intagne vårdas.249 Upphörande av rättpsykiatrisk vård med 

föreskrift om särskild utskrivningsprövning prövas dock av förvaltningsrätten efter anmälan 

av chefsöverläkaren eller ansökan av patienten.250  
 
 

5 Framtida förslag 
 
 
5.1 Allmänt  
Den straffrättsliga regleringen för psykiskt störda lagöverträdare är ett ständigt omdebatterat 

område, vilket har varit föremål för ett flertal lagändringar genom åren. Någon större reform 

har dock inte genomförts. Det betyder emellertid inte att området inte har setts över, tvärtom 

har sedan år 1995 tre betänkanden överlämnats till regeringen. Det senaste i ordningen är 

Psykiatrilagsutredningens betänkande Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och 

samhällsskydd (SOU 2012:17), vilket överlämnades till regeringen den 3 april 2012. Betän-

kandet har sedan dess varit ute på remiss och remissvar lämnades under hösten samma år. I 

skrivande stund ligger betänkandet under beredning hos regeringskansliet och det är oklart 

om, och i så fall när, ett eventuellt förslag på reform kan tänkas läggas fram.251 Psykiatrilags-

utredningen föregås av Straffansvarsutredningens betänkande Straffansvarets gränser (SOU 

1996:185) och Psykansvarskommitténs betänkande Psykisk störning, brott och ansvar (SOU 

2002:3), vilka båda bland annat behandlar frågor avseende straffrättsligt ansvar och påföljds-

bestämning för psykiskt störda lagöverträdare. I såväl Straffansvarsutredningen som Psykan-

svarskommittén föreslogs att tillräknelighet åter skulle bli ett krav för straffrättsligt ansvar 

samt att det dåvarande fängelseförbudet och påföljden överlämnande till psykiatrisk vård 

skulle avskaffas. Vidare framlades förslag på att vanliga påföljdsregler skulle gälla för psy-

kiskt störda lagöverträdare som begår brott och fälls till ansvar samt att en särskild reaktion – 

samhällskyddsåtgärder – skulle införas i det straffrättsliga systemet. I det fortsatta arbetet 

kommer enbart Psykiatrilagsutredningen att behandlas. Utredningen överensstämmer i huvud-

sak med dess föregångare.252 
 
Psykiatrilagsutredningens uppdrag gick ut på att göra en översyn av LPT och LRV samt läm-

na förslag till en ny lagstiftning på området. Utredaren skulle utgå ifrån att en större reform 

                                                        
249 13 § LRV. 
250 16 a § LRV. 
251 Den 13 februari lämnade dock regeringen en lagrådsremiss angående elektronisk kommunikation och andra 
säkerhetsåtgärder vid psykiatrisk tvångsvård.  
252 Se diskussion kring både SOU 2012:17 samt SOU 2002:3 i SVT Forum, den 1 mars 2014. 
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med utgångspunkt i Psykansvarskommitténs förslag angående psykiskt störda lagöverträdare 

skulle komma att genomföras. Utgångspunkten var att åstadkomma en pedagogisk och lättill-

gänglig lagstiftning som var anpassad till etiska, medicinska och juridiska krav.253 Även om 

Psykiatrilagsutredningen till stor del överensstämmer med Psykansvarskommitténs betänkan-

de återfinns en del skillnader, till exempel avseende förslag på lösningar. Det beror framför 

allt på att det under de tio åren som har passerat mellan utredningarnas genomförande hunnit 

ske både lagändringar och andra förändringar av samhällsförhållanden. Psykiatrilagsutred-

ningens uppdrag var dessutom bredare än Psykansvarkommitténs, då det utöver att se över 

den straffrättsliga regleringen för psykiskt störda lagöverträdare ingick att göra en översyn av 

den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen.254  
 
Av utrymmesmässiga skäl kan Psykiatrilagsutredningen inte behandlas i sin helhet, utan fokus 

ligger på frågor kring straffrättsligt ansvar och påföljdsbestämning för psykiskt störda lag-

överträdare. Psykiatrilagsutredningen framhåller i sitt betänkande att det finns ett klart behov 

av att ändra bestämmelserna rörande psykiskt störda lagöverträdare, särskilt avseende frågor 

kring straffrättsligt ansvar, påföljdsbestämning, samhällsskydd och vårdbehov. Vidare under-

stryker utredningen att ett nytt system på ett bättre sätt än det nuvarande måste tillgodose de 

grundläggande kraven på humanitet, rättvisa, rättssäkerhet, förutsebarhet samt proportionali-

tet.255 
 
 
5.2 Återinförande av tillräknelighetsläran 
Psykiatrilagsutredningen föreslår ett återinförande av tillräknelighetsläran, vilket innebär att 

gärningspersonen måste vara tillräknelig vid gärningstillfället för att gärningen ska utgöra 

brott.256 Ett återinförande av tillräknelighetsläran innebär att en gärning inte ska utgöra brott 

om den begås av en person som till följd av ”en allvarlig psykisk störning, en tillfällig sinnes-

förvirring, en svår utvecklingsstörning eller ett allvarligt demenstillstånd” har saknat förmåga 

att förstå gärningens innebörd i den situation som personen befunnit sig eller att anpassa sitt 

handlande efter en sådan förståelse. En förutsättning för att gärningen inte ska utgöra brott på 
                                                        
253 Dir. 2008:93, s. 1 samt SOU 2012:17, del I, s. 225. Vår nuvarande ordning är från år 1992, och det bakomlig-
gande lagstiftningsarbetet från 1980-talet, vilken betyder att det har hunnit hända en hel del på det medicinska 
området sedan dess. Det bör upplysas om att det i stor sett inte ingick att behandla några vårdfrågor i utredning-
ens uppdrag. 
254 SOU 2012:17, del I, s. 225 ff. och del II, s. 503 f. 
255 SOU 2012:17, del II, s. 509 ff. samt SOU 2002:3, del II, s. 215 ff. 
256 Se författningsförslag i SOU 2012:17, del I, s. 51 f. och tillhörande författningskommentar i SOU 2012:17, 
del II, s. 937 ff. för närmare beskrivning. Se även Psykansvarskommitténs liknande förslag att återinföra tillräk-
nelighetsläran i SOU 2002:3, del II, s. 229 ff. 
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grund av otillräknelighet är att gärningspersonen inte själv vållat sin bristande förmåga genom 

rus eller på annat liknande sätt i anslutning till gärningen.257 I utredningen motiveras ett åter-

införande av tillräknelighetsläran bland annat utifrån dess överensstämmelse med den grund-

läggande skuldprincipen – att straff förutsätter skuld – samt att särbehandlingen av psykiskt 

störda idag ligger i påföljdsbestämningen trots att denna hör hemma vid prövning av ansvars-

frågan.258 
 
Enligt förslaget innebär kravet på tillräknelighet att det utöver uppsåt eller oaktsamhet kom-

mer att uppställas ytterligare en förutsättning för straffrättsligt ansvar. Kravet på tillräknelig-

het kommer därmed att ingå som ett nytt rekvisit för personligt ansvar vid bedömningen av 

om en otillåten gärning utgör brott. Domstolen ska som huvudregel ta ställning till frågan om 

gärningspersonens tillräknelighet efter det att en rättspsykiatrisk undersökning har genom-

förts, men före gärningspersonens uppsåt prövas.259 
 
Psykiatrilagsutredningen framhåller att ett återinförande av tillräknelighetsläran skulle minska 

betydelsen av bestämmelsen i 30 kap. 6 § BrB, då särbehandlingen av psykiskt störda lag-

överträdare flyttas tillbaka till ansvarsfrågan. Psykiatrilagsutredningen menar att ett återinfö-

rande av tillräknelighetsläran tillsammans med förslaget på att vanliga påföljdsbestämnings-

regler ska gälla för psykiskt störda lagöverträdare (se avsnitt 5.3) medför att det saknas skäl 

att behålla den nuvarande särregleringen i 30 kap. 6 § BrB, varför bestämmelsen bör upphä-

vas.260 
 
 
5.3 Påföljder i ett reformerat system 
Ett införande av tillräknelighetsläran skulle medföra att en mindre andel psykiskt störda lag-

överträdare inte kommer anses vara straffrättsligt ansvariga för sina gärningar. Den större 

kategorin kommer emellertid vara straffrättsligt ansvariga för sina gärningar och därmed kun-

na dömas till påföljd.261 I Psykiatrilagsutredningen lämnas ett flertal förslag på ändringar vad 

gäller påföljdsbestämningen för den kvarstående andelen av psykiskt störda lagöverträdare 

som fälls till ansvar.  
 

                                                        
257 SOU 2012:17, del I, s. 41 och del II, s. 538 ff.  
258 SOU 2012:17, del II, s. 522 ff. och 539 f. 
259 SOU 2012:17, del I, s. 41 och del II, s. 556 ff. och 562 ff. 
260 SOU 2012:17, del I, s. 41, del II, s. 538 och 555. 
261 SOU 2012:17, del II, s. 572. 
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Psykiatrilagsutredningen föreslår att överlämnande till rättpsykiatrisk vård ska avskaffas som 

självständig påföljd och att de vanliga reglerna för påföljdsbestämning ska gälla även för psy-

kiskt störda lagöverträdare.262 I betänkandet framgår att det reformerade systemet bör utfor-

mas utifrån två viktiga principer. Den ena följer av kravet på humanitet och innebär att vård-

behov ska tillgodoses oberoende av vilken straffrättslig reaktion som följer på brottet. Psyki-

atrisk vård ska – efter en medicinsk bedömning – ges utifrån behovet av sådan vård och inte 

vara beroende av vilken påföljd som utdömts. Vårdbehovet ska inte påverka påföljdsvalet, 

utan hur den utdömda påföljden verkställs. De medicinska bedömningarna ska få omedelbar 

verkan på så sätt att de ska avgöra när vården ska inledas och upphöra.263 Om vårdbehovet 

alltjämt kvarstår när påföljden är till fullo verkställd bör det fortsatta vårdbehovet bedömas 

enligt den allmänna vårdlagstiftningen i HSL eller enligt den av Psykiatrilagsutredningen fö-

reslagna psykiatriska tvångsvårdslagen.264 Den andra principen tar sikte på proportionalitet 

och förutsebarhet, och innebär att de allmänna reglerna om straffmätning och påföljdsval i 

högre grad än idag ska styra och sätta upp ramarna för det straffrättsliga ingripandet. På-

följdsvalet bör på samma sätt som för andra lagöverträdare bestämmas utifrån brottets straff-

värde och art samt gärningspersonens eventuella återfall i brott.265  
 
Psykiatrilagsutredningen menar att ett genomförande av förslagen att psykiskt störda lagöver-

trädares vårdbehov ska påverka hur utdömda påföljder verkställs samt ett återinförande av 

tillräknelighetsläran medför att påföljden överlämnande till rättspsykiatrisk vård inte längre 

behövs, varför 31 kap. 3 § BrB bör upphävas.266 I betänkandet framhålls att en förutsättning 

för ett straffrättsligt system där vanliga påföljdsregler – utan begränsning – är tillämpliga även 

för psykiskt störda lagöverträdare är att psykiatrisk vård verkligen kan komma till stånd under 

verkställigheten av de olika påföljderna.267 
 
Enligt Psykiatrilagsutredningens förslag kan emellertid en psykisk störning hos gärningsper-

sonen även fortsättningsvis komma att påverka påföljdsvalet i den meningen att personen 

döms till en lindrigare påföljd. De förmildrande omständigheterna i 29 kap. 3 § 2 p. BrB före-

                                                        
262 SOU 2012:17, del I, s. 41 f. och del II, s. 573 . Se Psykansvarskommitténs liknande förslag i SOU 2002:3, del 
II, s. 253 ff. 
263 SOU 2012:17, del II, s. 516 f. och 574.  
264 SOU 2012:17, del II, s. 517.  
265 SOU 2012:17, del I, s. 515 ff. och del II, s. 574 ff. För en beskrivning av hur påföljdsvalet sker för personer 
utan psykiska problem idag hänvisas till Borgeke, 2012, s. 229 ff. 
266 SOU 2012:17, del II, s. 575. 
267 Ibid. 
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slås stå kvar.268 I betänkandet föreslås också att vid situationer där gärningspersonen frivilligt 

har påbörjat psykiatrisk vård eller har tagits in för vård enligt LPT innan rättegången kan be-

aktas som ett s.k. billighetsskäl enligt 29 kap. 5 § 1 st. 8 p. BrB vid straffmätningen.269  
 
Psykiatrilagsutredningen uttalar att deras förlag på att vanliga påföljdsregler ska gälla även för 

psykiskt störda lagöverträdare innebär att domstolen vid val av påföljd i största möjliga mån 

ska undvika att utdöma fängelsestraff och i övrigt beakta bestämmelserna som gäller för de 

olika påföljdsalternativen.270 I betänkandet föreslås att domstolen som särskilda skäl för 

skyddstillsyn istället för fängelse enligt 30 kap. 9 § 2 st. BrB ska ta hänsyn till en pågående 

behandling av en psykisk störning som kan antas ha samband med brottsligheten samt i skälig 

omfattning beakta om den tilltalade i anslutning till brottet har genomgått eller genomgår fri-

villig psykiatrisk vård eller psykiatrisk tvångsvård. Vidare föreslås en viss utvidgning av 30 

kap. 9 § 2 st. 3 p. BrB, varigenom domstolen som särskilt skäl för skyddstillsyn istället för 

fängelse ska beakta om en psykisk störning, som kräver vård eller behandling, i väsentlig grad 

har bidragit till att brottet har begåtts och gärningspersonen har lämnat sitt samtycke till att 

genomgå s.k. kontraktsvård. Psykiatrilagsutredningens framhåller i sitt betänkande att en så-

dan förändring är viktig, då den skulle vidga möjligheterna att tillgodose psykiskt störda lag-

överträdares psykiatriska vårdbehov under verkställigheten.271  
 
 
5.4 Psykiatrisk vård i ett reformerat system  
Psykiatrilagsutredningen föreslår att det av ett rättspsykiatrisk utlåtande i fråga om en gär-

ningspersons tillräknelighet ska framgå huruvida denne uppfyller förutsättningarna för psyki-

atrisk tvångsvård. Om förutsättningarna för sådan vård är uppfyllda bör vården komma till 

stånd utan dröjsmål.272 Vidare belyser Psykiatrilagsutredningen vikten av att psykiskt störda 

lagöverträdare som döms till fängelse kan fortsätta eventuell psykiatrisk tvångsvård trots sin 

fängelsedom. I betänkandet föreslås att det av lagstiftningen bör framgå att en gärningsperson 

som döms till fängelse inte får tas in i anstalt för verkställighet av straffet om denne vid tiden 

                                                        
268 SOU 2012:17, del I, s. 41 f. och del II, s. 576. Se även författningsförslag i SOU 2012:17, del I, s. 54 f. och 
tillhörande författningskommentar i del II, s. 943. Till följd av förslaget på återinförande av tillräknelighetsläran 
föreslås vissa språkliga justeringar. 
269 SOU 2012:17, del II, s. 577. 
270 SOU 2012:17, del II, s. 577 f. 
271 SOU 2012:17, del I, s. 42 och del II, s. 578 f. Se även författningsförslag i SOU 2012:17, del I, s. 55 f. och 
tillhörande författningskommentar i del II, s. 943 f.  
272 SOU 2012:17, del I, s. 42 och del II, s. 581 f. 
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för domen är föremål för sluten psykiatrisk vård.273 Fängelsestraffet ska istället verkställas 

genom att gärningspersonen fortsätter att genomgå sluten psykiatrisk tvångsvård. Enligt för-

slaget ska det i domen anges att verkställigheten av straffet ska ske genom sluten psykiatrisk 

tvångsvård så länge det finns förutsättningar för sådan vård. Om en gärningsperson är föremål 

för öppen psykiatrisk tvångsvård bör emellertid denne kunna verkställa sitt fängelsestraff i en 

anstalt under förutsättningen att tvångsvård kommer till stånd.274 
 
Psykiatrilagsutredningen framhåller att ett genomförande av de framlagda förslagen kommer 

resultera i att en del av de psykiskt störda lagöverträdarna som idag döms till rättpsykiatrisk 

vård istället kommer dömas till fängelse, vilket kommer medföra ett ökat antal fängelsedömda 

med psykiatriskt vårdbehov. Detta kommer att ställa högre krav på Kriminalvården vad gäller 

att uppmärksamma dessa personer samt att tillgodose deras vårdbehov omedelbart.275  
 
Vidare konstaterar Psykiatrilagsutredningen att det kan hända att en gärningsperson som har 

dömts till fängelse först under verkställigheten i anstalt kommer att uppfylla förutsättningarna 

för sluten psykiatrisk tvångsvård. Enligt betänkandet ska den dömde även i dessa situationer 

kunna tas in för sluten psykiatrisk vård vid en vårdinrättning efter att vårdintyg utfärdats. Den 

tid som gärningspersoner befinner sig på vårdinrättningen ska räknas in i verkställighetstiden. 

När förutsättningar för sluten psykiatrisk tvångsvård inte längre finns ska gärningspersonen 

åter tas in i anstalt för att verkställa eventuell återstående tid av fängelsestraffet. I betänkandet 

understryks att det är av synnerlig vikt att gärningspersonens behov av stöd och omsorg till-

godoses i en särskilt anpassad vårdmiljö för att kunna bibehålla sin psykiska hälsa och för att 

en framgångsrik rehabilitering inom psykiatrin även kan fortsätta under anstaltsvistelsen. 

Kriminalvårdens avdelningar för särskilt resurskrävande intagna är enligt betänkandet en 

lämplig plats i anstalten, förutsatt att de även framöver noga övervägs vilka intagna som kan 

vara i behov av en sådan vistelse.276  Psykiatrilagsutredningen framhåller att det är av största 

betydelse att rutiner för samverkan med den psykiatriska vården är väl inarbetade, så att ett 

fortsatt psykiatriskt vårdbehov kan tillgodoses även efter frigivning från anstalt.277 
 
 
                                                        
273 Se författningsförslag i SOU 2012:17, del I s. 53 f. och tillhörande författningskommentar i del II, s. 942. Se 
Psykansvarskommitténs tankar kring detta i SOU 2002:3, del II, s. 258 ff.  
274 SOU 2012:17, del I, s. 42 och del II, s. 583 f. 
275 SOU 2012:17, del II, s. 583 f. 
276 De s.k. SRI-avdelningarna är avsedda för tre målgrupper, vilka utgörs av personer som är utåtagerande, per-
soner som har ett stort psykiskt vård- och behandlingsbehov samt personer med udda och särpräglade beteenden. 
Se SOU 2012:17, del II, s. 585 samt Ekbom, Engström & Göransson, 2011, s. 218. 
277 SOU 2012:17, del II, s. 584 f. 
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5.5 Införande av ny form av verkställighet – Sluten stödenhet 
Psykiatrilagsutredningen föreslår att det ska införas en ny verkställighetsform av fängelse – 

sluten stödenhet – för lagöverträdare med viss funktionsnedsättning.278 Målgruppen för den 

nya verkställighetsformen är personer som på grund av ”en svår utvecklingsstörning, en svår 

autismspektrumstörning eller någon annan stor och varaktig psykisk funktionsnedsättning har 

en så uttalad kognitiv funktionsnedsättning att han eller hon är i särskilt behov av det stöd 

och den service som kan ges vid en sluten stödenhet”.279 Bakgrunden till förslaget är att per-

soner tillhörande kategorin riskerar att fara mycket illa när de är intagna i en anstaltsmiljö 

samtidigt som deras särskilda behov av stöd och service inte tillgodoses i anstalten.280 Enligt 

förslaget ska Kriminalvården ansvara för verkställigheten av fängelse i en sluten stödenhet 

och verksamheten ska vara utformad i små enheter enligt principerna för en bostad med sär-

skilt service enligt LSS.281 Den dömde ska erbjudas habiliterings- och rehabiliteringsåtgärder. 

Vidare föreslås att allmän domstol i domen ska besluta om verkställigheten av fängelsestraffet 

ska inledas i en sluten stödenhet. Kriminalvården ska också ha möjlighet att besluta om detta 

vid situationer där det först under pågående verkställighet uppmärksammas att personen upp-

fyller förutsättningarna för sådan verkställighet i sluten stödenhet.282  
 
5.6 Särskilda skyddsåtgärder 
Psykiatrilagsutredningen föreslår en genomgripande förändring genom införandet av en ny 

lag med s.k. särskilda skyddsåtgärder.283 Det rör sig om en möjlighet att besluta om åtgärder i 

syfte att förhindra att en gärningsperson begår allvarlig brottslighet på nytt. Utredningen 

framhåller att de inte ska vara en del av påföljdssystemet, utan en fristående reaktion som är 

knuten till den otillåtna gärningen eller brottet. Enligt förslaget är det i huvudsak de personer 

som enligt nuvarande ordning döms till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningspröv-

ning som kommer att bli föremål för särskilda skyddsåtgärder. Beslut om särskilda skyddsåt-

gärder ska kunna fattas i två typer av situationer. Det handlar dels om situationer när en gär-

ningsperson har begått en otillåten gärning som inte utgör brott på grund av att personen be-

döms vara otillräknelig, dels situationer när en gärningsperson ska friges efter att ha verkställt 

ett tidsbestämt fängelsestraff (eller sluten ungdomsvård) för brott som denne begått under 

                                                        
278 SOU 2012:17, del I, s. 43 och del II, s. 586.  
279 Se författningsförslag i SOU 2012:17, del I, s. 53 och tillhörande författningskommentar i del II, s. 941. 
280 SOU 2012:17, del II, s. 586. 
281 SOU 2012:17, del II, s. 391 f. och 596 ff. 
282 SOU 2012:17, del I, s. 43 och del II, s. 587 ff. 
283 Se författningsförslag i SOU 2012:17, del I, s. 102 ff. och tillhörande författningskommentar i del II, s. 984 ff. 
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påverkan av en allvarlig psykisk störning, tillfällig sinnesförvirring, svår utvecklingsstörning 

eller allvarligt demenstillstånd.284 Oavsett vilken situation det är fråga om krävs att gärningen 

har riktats mot eller medfört fara för andra människors liv eller hälsa samt att det i straffskalan 

inte var föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader.285 Enligt förslaget krävs även 

att det med hänsyn till gärningspersonens psykiska tillstånd, dennes tidigare begångna gär-

ningar och omständigheterna i övrigt finns en påtaglig risk för att personen återfaller i allvar-

lig brottslighet – eller begår en ny otillåten gärning – som riktar sig mot eller medför fara för 

andras liv eller hälsa.286  
 
Psykiatrilagsutredningen belyser vikten av att vid utformningen av systemet med särskilda 

skyddsåtgärder finna en etisk godtagbar avvägning mellan å ena sidan intresset av skydd och 

å andra sidan berättigade krav på att åtgärderna som vidtas så långt som möjligt är proportio-

nerliga i förhållande till den risk som bedöms finnas. Vidare framhålls att åtgärderna måste 

bygga på respekt för gärningspersonens människovärde och integritet. Åtgärderna får inte 

vara mer ingripande än vad som krävs för att syftet med dem ska kunna tillgodoses.287 Beslut 

om särskilda skyddsåtgärder ska fattas av allmän förvaltningsdomstol efter ansökan av åkla-

gare, och densamma ska besluta när sådana åtgärder ska upphöra. Vidare ska allmän förvalt-

ningsdomstol var sjätte månad pröva om det fortfarande föreligger förutsättningar för särskil-

da skyddsåtgärder. Särskilda skyddsåtgärder ska kunna genomföras i sluten form eller i öppen 

form.288 
 
 

6 Analys 
 
 
6. 1 Allmänt 
Som ovan nämnts har den straffrättsliga särregleringen avseende psykiskt störda lagöverträda-

re genom åren varit omdiskuterad och utsatts för hård kritik från olika håll. Kritik har bland 

annat riktats mot att regleringen är komplicerad och inte stämmer överens med de grundläg-

gande straffrättsliga principerna. Hur kommer det sig då att regleringen är så komplicerad och 

omdiskuterad? Det finns inget enkelt svar på den frågan. Det som med säkerhet kan sägas är 

att området kring psykiskt störda lagöverträdare är förenat med svåra avvägningar och be-

                                                        
284 SOU 2012:17, del II, s. 612 ff. 
285 SOU 2012:17, del II, s. 615 ff. 
286 SOU 2012:17, del II, s. 619 f. 
287 SOU 2012:17, del II, s. 610 f. 
288 Se Psykiatrilagsutredningens resonemang i sin helhet i SOU 2012:17, del I, s. 43 ff. och del II, s. 599 ff. 
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dömningar, vid vilka inte bara juridiska aspekter gör sig gällande, utan hänsyn även måste tas 

till medicinska och rättspsykiatriska faktorer. 
 
Genom att studera och tolka gällande rätt samt granska och analysera framlagda lagändrings-

förslag tycker jag mig kunna urskilja fyra huvudproblem med nuvarande ordning avseende 

påföljdsbestämning och den tillhörande ansvarsfrågan för psykiskt störda lagöverträdare. Pro-

blemen rör: (i) synen på psykiskt störda lagöverträdares straffansvar, (ii) påföljdsbestämning 

för kategorin ”lagom” psykiskt störda lagöverträdare, vilka far illa enligt det nuvarande på-

följdssystemet, (iii) risken att vårdbehov inte tillgodoses vid fängelsepåföljder, vilket äventy-

rar kravet på humanitet, samt (iv) bristen på proportionalitet och förutsebarhet. Problemen går 

delvis in i varandra och samtliga kommer att beröras närmare i det följande.  
 
 
6.2 En ifrågasatt ansvarsförmåga och en splittrad påföljdsbestämning  
 
 
6.2.1 Allmänt 

Enligt dagens straffrättsliga särreglering avseende psykiskt störda lagöverträdare görs stor 

skillnad mellan å ena sidan dem som anses lida av en allvarlig psykisk störning och döms till 

rättspsykiatrisk vård (med eller utan föreskrift om särskild utskrivningsprövning) och å andra 

sidan dem som bedöms ha en icke allvarlig psykisk störning och därmed döms till fängelse, 

trots att vårdbehovet kan vara av lika stor omfattning. Det är fråga om psykiskt störda lag-

överträdare med snarlika vårdbehov, vilka döms till olika påföljder med vitt skilda konse-

kvenser avseende möjligheten att få vård och behandling. Huruvida psykiskt störda lagöver-

trädare döms till rättspsykiatrisk vård, fängelse eller andra alternativa påföljder är framför allt 

beroende av om personerna anses vara ”tillräckligt” psykiskt störda, hur stort vårdbehov per-

sonerna bedöms ha samt när den ”tillräckligt” allvarliga psykiska störningen uttrycker sig. 
 
Sedan förutsättningarna för att döma psykiskt störda lagöverträdare till rättspsykiatrisk vård 

skärptes i samband med 1992 års reform har allt fler personer kommit att dömas till fängelse 

istället för rättspsykiatrisk vård. Den kategori av psykiskt störda lagöverträdare som ändring-

en främst har påverkat är personer med personlighetsstörningar, begåvningshandikapp 

och/eller hjärnskador samt personer med sänkt funktionsnivå.289 Även om förarbetena till 

1992 års reform talar för att påföljden bör bestämmas till rättspsykiatrisk vård om förutsätt-

                                                        
289 Ekbom, Engström & Göransson, 2011, s. 218 och 307. Se även RMV-rapport, 2013:1, SOU 2002:3, del I, s. 
155 f., samt Allgulander, 2008, s. 290. 
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ningarna för sådan vård är uppfyllda, har 2008 års reform ökat möjligheten att istället döma 

psykiskt störda lagöverträdare till fängelse.290 Statistik från BRÅ visar på en ökad tendens att 

döma till fängelsepåföljd när det gäller uppsåtligt dödande. Andelen fängelsedomar har ökat 

kraftigt samtidigt som andelen dömda till rättspsykiatrisk vård har minskat.291 Av statistiken 

framgår att andelen gärningspersoner som dömdes till rättspsykiatrisk vård för mord och dråp 

i mitten av 1970-talet var drygt 60 procent, och motsvarande andel idag är cirka 20 procent. 

Även det totala antalet domar där påföljden bestäms till rättspsykiatrisk vård, oberoende av 

brottstyp, har minskat sedan 1970-talet med cirka 30 procent.292 Som ovan nämnts visar också 

en av Kriminalvården genomförd kartläggning av Sveriges interner att det idag befinner sig 

ett stort antal psykiskt störda lagöverträdare på Sveriges anstalter. Närmare hälften – 46 pro-

cent – av de personer som är intagna på anstalt lider av psykisk ohälsa har fått en diagnos för 

psykiska sjukdomar, syndrom och beteendestörningar.293  
 
 
6.2.2 En ifrågasatt ansvarsförmåga 
Mot bakgrund av de avgränsningar som har uppställts i föreliggande arbete kommer frågan 

om straffansvar endast att beröras översiktligt. Ansvarsfrågan är emellertid essentiell vid en 

diskussion kring den straffrättsliga regleringen för psykiskt störda lagöverträdare och nära 

sammankopplad med frågor avseende påföljdsbestämning. Enligt nuvarande system uppställs 

ingen särreglering för psykiskt störda lagöverträdares straffansvar. Systemet är tydligt på så 

sätt att alla människor kan begå brott och dömas till påföljd. Uppsåtsbedömningen är den-

samma oberoende av om gärningspersonen är psykiskt störd eller inte. Den nuvarande ord-

ningen kan dock ifrågasättas. Det kan särskilt riktas kritik mot att psykiskt störda lagöverträ-

dare, vilka helt saknar insikts- och kontrollförmåga vid tiden för gärningen, tillskrivs straffan-

svar och döms till brottspåföljder.294 I enlighet med vad Psykiatrilagsutredningen har under-

strukit i sitt betänkande kan man ifrågasätta lämpligheten av att ha en lösning där den straff-

rättsliga särregleringen avseende psykiskt störda lagöverträdare placeras på påföljdsnivån 
                                                        
290 Prop. 1990/91:58, bil. 2, s. 533 f. 
291 BRÅ rapport, 2012:13, s. 62. Rapporten visar andelen lagförda gärningspersoner för mord och dråp (inklusive 
försök) som har dömts till fängelse, rättspsykiatrisk vård eller andra påföljder åren 1974–2011. 
292 BRÅ rapport, 2012:13, s. 311 f. Se även Sarnecki, 2013, s. 30 f. för en diskussion kring att kravet på hur pass 
psykiskt störd man måste vara för att dömas till rättspsykiatrisk vård har skärpts. Se vidare Belfrage, 1995, s. 49 
ff., för en beskrivning av läget under 1990-talet. 
293 Kriminalvården, 2014, s. 25 ff. I rapporten påpekas att Kriminalvården inte generellt undersöker alla klienters 
psykiska status, utan diagnoserna bygger på att klienterna själva söker vård, vilket kan tänkas innebära att siffran 
är ännu högre i praktiken. Se även SOU 2002:3, del I, s. 155 f. samt Belfrage, 1995, s. 40 f. för beskrivning av 
tidigare studier på området.  
294 Se till exempel Sarnecki, 2013, s. 27 ff. samt Werlinder, 1986, s. 64 ff. för beskrivningar av synen på männi-
skans ansvar för sina (brottsliga) handlingar.  
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istället för ansvarsnivån.295 Man kan fråga sig huruvida det är rimligt att ålägga en person 

ansvar om denne vid tidpunkten för gärningen befinner sig i en djup psykos, varigenom den-

nes verklighetsuppfattning helt har tappat förankring i reella sakförhållanden och personen på 

grund av sin felaktiga uppfattning begår en brottslig gärning. Kan man i en sådan situation 

anse att gärningspersonen kan rå för sin gärning – att personen har haft förmåga och tillfälle 

att rätta sig efter lagen – och därmed ska hållas straffrättsligt ansvarig samt dömas till påföljd? 

Redan enligt dagens straffrättsliga reglering undantas från ansvar gärningspersoner som be-

finner sig i förvirringstillstånd, på grund av feber, chock, slag mot huvudet eller förvirring i 

samband med uppvaknande ur sömn och liknande – s.k. tillfällig sinnesförvirring. En icke 

självförvållad sinnesförvirring anses ursäkta gärningspersonen, vilket innebär att personen går 

fri från ansvar, trots att denne har gjort sig skyldig till en uppsåtlig – eller oaktsam – otillåten 

gärning.296 Hur rättfärdigar vi att en allvarligt psykiskt störd lagöverträdare, till skillnad från 

de tillfälligt sinnesförvirrade personerna, tillskrivs skuld och klander? Sveriges nuvarande 

straffrättsliga reglering, enligt vilken även personer som saknar insikts- och kontrollförmåga 

kan föröva brott, rimmar illa med den grundläggande konformitetsprincipen samt den där 

tillhörande skuldprincipen.297  
 
Ett genomförande av Psykiatrilagsutredningens förslag att återinföra tillräknelighetsläran i 

svensk rätt skulle innebära en lämplig lösning avseende stora delar av nämnda problematik. 

Därigenom skulle psykiskt störda lagöverträdares särställning flyttas tillbaka från påföljdsle-

det till ansvarsledet, vid vilket särregleringen rätteligen hör hemma.298 En allvarligt psykiskt 

störd lagöverträdare som saknar insikts- och kontrollförmåga bör i en modern rättsstat helt 

frias från ansvar – och eventuellt tas om hand för tvångsvård – istället för att dömas till en 

mindre ingripande påföljd.299 Vidare skulle ett återinförande av tillräknelighetsläran medföra 

en garanti för att Sveriges straffrättsliga reglering inte kränker den grundläggande konformi-

tetsprincipen och därvid inte riskerar att äventyra upprätthållandet av skuldprincipen. 

                                                        
295 SOU 2012:17, del II, s. 512 och 521 ff. Se även Kullgren, 2000, s. 2995 f. som framhåller att ansvarsfrågan 
måste skiljas från påföljdsfrågan. 
296 Denna ursäktande omständighet torde gälla, trots avsaknad av uttrycklig lagreglering. Se prop. 1993/94:130, 
s. 50 samt Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 370 ff. 
297 Nuvarande ordning kan även ifrågasättas utifrån internationell synpunkt. Avsaknaden av ett krav på tillräkne-
lighet bland brottsrekvisiten gör att Sverige intar en nästintill unik särställning i det internationella perspektivet. I 
beaktande av Sveriges internationella åtaganden samt rättsväsendets allt mer internationella samarbete torde det 
vara önskvärt att en harmonisering av lagstiftningen i enlighet med omvärlden sker och att Sverige närmar sig 
den grundsyn avseende psykiskt störda lagöverträdare som gäller i andra länder med jämförbara rättssystem. Se 
SOU 2012:17, del II, s. 538 ff. och Domstolsverket, 2012, s. 1. 
298 SOU 2012:17, del II, s. 539. 
299 Se till exempel Uppsala universitet, 2012, s. 1 f., som berör detta. 
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6.2.3 En splittrad påföljdsbestämning 
Mot bakgrund av vad som har framkommit i arbetet kan konstateras att påföljdssystemet skil-

jer sig åt beroende på hur allvarlig den psykiska störningen är hos gärningspersonen. Den 

straffrättsliga regleringen för de ”mest” psykiskt störda lagöverträdarna som uppställs i 30 

kap. 6 § 2 st. BrB är enligt sin ordalydelse förhållandevis tydlig och stadgar ett (absolut) fäng-

elseförbud.300 Om en gärningsperson tillhörande kategorin även vid domstillfället anses lida 

av en allvarlig psykisk störning torde denne i princip alltid dömas till rättspsykiatrisk vård 

enligt 31 kap. 3 § BrB. Vid situationer där en sådan störning inte längre är för handen står 

påföljdssystemets övriga alternativ till buds. Även den straffrättsliga regleringen som upp-

ställs för de ”minst” psykiskt störda lagöverträdarna är enligt sin ordalydelse tämligen tydlig. 

För denna kategori kan den psykiska störningen enligt 29 kap. 3 § 2 p. BrB enbart påverka 

straffvärdet i mildrande riktning, och vid allvarlig brottslighet är risken stor att personer till-

hörande kategorin döms till fängelsepåföljder. Även om särregleringen för de båda kategori-

erna av psykiskt störda lagöverträdare är tydlig enligt sin ordalydelse är den inte problemfri. 

Det huvudsakliga problemet gäller bedömningen huruvida en psykisk störning är allvarlig 

eller inte, vilket kommer att beröras närmare nedan.301  
 
Frågan som kvarstår är vad som händer med den kategorin av psykiskt störda lagöverträdare 

som hamnar mellan nämnda grupper – ska de enligt gällande rätt dömas till rättspsykiatrisk 

vård eller fängelse? För samtliga lagöverträdare som begått brott under påverkan av en allvar-

lig psykisk störning gäller presumtionen att domstolen ska döma till annan påföljd än fängelse 

enligt 30 kap. 6 § BrB. En presumtion som dock är möjlig att bryta om det föreligger synner-

liga skäl. För att presumtionen ska gälla fordras att gärningspersonen bedöms ha lidit av en 

allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället – en bedömning som präglas av svåra gräns-

dragningar och avvägningar. Vid en genomgång av gällande rätt kan särskilt urskiljas en pro-

blematik avseende bedömningar huruvida vissa typer av psykiska störningar och tillstånd ut-

gör allvarliga psykiska störningar. Kanske har det att göra med att det är fråga om ett juridiskt 

begrepp som värderas genom medicinska bedömningar.302 Ska personer som lider av autism-

spektrumstörningar, personlighetsstörningar – såsom psykopati – och kortvariga psykostill-

stånd anses lida av allvarliga psykiska störningar? Som ovan nämnts tyder resultatet från 
                                                        
300 I propositionen till 2008 års reform framhölls att det absoluta fängelseförbudet i 30 kap. 6 § 2 st. BrB fortsatt 
skulle gälla avseende ”de mest psykiskt störda lagöverträdarna”. Se prop. 2007/08:97, s. 46. 
301 Se till exempel Kindström Dahlin & Franklin, 2009/10, s. 180 f. för resonemang kring frågan.  
302 Se till exempel Sturup & Kristiansson, 2007, s. 1706, där författarna framhåller att det juridiska begreppet 
orsakar vissa problem vid dess tillämpning.  
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Rättsmedicinalverkets rapport från 2013 på att det finns en hög överensstämmelse inom den 

utredande rättspsykiatrin avseende kärngruppen av allvarligt psykiskt störda lagöverträdare – 

de psykossjuka – men att det samtidigt synes finnas en viss problematik avseende andelen 

som bedöms lida av en allvarlig psykisk störning i gruppen med autismspektrum- och person-

lighetsstörningar.303 Även ur domstolspraxis kan utläsas en problematik avseende bedöm-

ningar huruvida vissa typer av psykiska störningar ska anses utgöra allvarliga psykiska stör-

ningar eller inte. Föremål för dessa diskussioner har framförallt varit personlighetsstörningar. 

I rättsfallet NJA 1995 s. 48 konstaterade HD att den tilltalade led av en personlighetsstörning 

med drag av narcissism och befann sig i en depression samt hade en hjärndysfunktion304 redan 

innan denne vid gärningstillfället hamnat i ett psykosliknande tillstånd, vilket utlösts av själv-

förvållad berusning. Trots att dessa faktorer – tillsammans med alkoholen – bidragit till till-

ståndets uppkomst bedömdes den tilltalade inte lida av en allvarlig psykisk störning före den-

ne hamnat i det psykosliknande tillståndet. Vidare bedömdes den tilltalade inte lida av en all-

varlig psykisk störning vid domstillfället.305 Ett senare rättsfall – NJA 2004 s. 702 – belyser 

problematiken än tydligare. I rättsfallet konstaterade Socialstyrelsens rättsliga råd i sitt yttran-

de att den tilltalade led av en allvarlig psykisk störning såväl vid gärningstillfället som vid 

domstillfället, varför denne borde dömas till rättspsykiatrisk vård. Den allvarliga psykiska 

störningen utgjordes av ett s.k. psykotiskt syndrom alternativt en borderlinepersonlighetsstör-

ning med narcissistiska drag. Det rättsliga rådet underströk att borderlinepersonlighetsstör-

ningen som sådan var att anse som en allvarlig psykisk störning, på grund av att psykoströs-

keln var låg, att den medfört täta kontakter med psykiatrisk sjukvård, att den sociala funk-

tionsförmågan var låg samt att det funnits självdestruktivitet, tvångsmässighet, svår ångest, 

affektiv instabilitet och impulsivitet.306 Trots Socialstyrelsens yttrande kom HD fram till att 

den tilltalade endast led av en psykisk störning – inte en allvarlig psykisk störning – varför 

denne dömdes till fängelse på livstid. Vid ett ytterligare senare fall – NJA 2013 s. 376 – ansåg 

såväl Socialstyrelsens rättsliga råd som HD att den tilltalade inte led av en allvarlig psykisk 

                                                        
303 RMV-rapport, 2013:1. Se även Sturup & Kristiansson, 2007, s. 1702 ff., där en studie visar att andelen per-
sonlighetsstörda som bedömts lida av en allvarlig psykisk störning har sjunkit under den studerade perioden 
mellan åren 1998–2004. 
304 Hjärndysfunktion kan beskrivas som en störning i hjärnans sätt att fungera och är alltså en typ av hjärnskada. 
För en närmare beskrivning av olika hjärnskador hänvisas till Lidberg & Wiklund, 2004, s. 240 ff. 
305 Även om det förekom splittrade åsikter från de medicinskt sakkunniga gällande den tilltalades psykiska till-
stånd angav Socialstyrelsens rättsliga råd i sitt yttrande att den tilltalade led av en allvarlig psykisk störning såväl 
vid gärningstillfället som vid domstillfället. HD höll dock inte med det rättsliga rådet, utan dömde den tilltalade 
till livstids fängelse. 
306 Se även Lidberg & Wiklund, 2004, s. 169, där samma faktorer omnämns som förutsättning för att en person-
lighetsstörning ska utgöra en allvarlig psykisk störning.  
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störning vid gärningstillfället, trots att denne dels led av en narcissistisk personlighetsstör-

ning, dels befann sig i ett tillstånd av reaktiv depression.  
 
Av det anförda följer att det är relativt ovisst huruvida vissa kategorier av psykiskt störda lag-

överträdare anses lida av en allvarlig psykisk störning eller inte. Att det inte är diagnosen som 

sådan, utan hur den uttrycker sig – symtomen – vid gärningstillfället som avgör om en psy-

kisk störning är att anse som allvarlig enligt gällande rätt är inte i sig något som bör ifrågasät-

tas. Dock verkar det vara svårt att finna en enhetlig och tydlig praxis som visar vad som krävs 

för att vissa typer av psykiska störningar ska omfattas av begreppet allvarlig psykisk störning. 

Det torde vara önskvärt att det uppsätts tydligare ramar för vad som krävs för att en psykisk 

störning ska anses vara av allvarlig karaktär i juridisk mening samt att bättre överensstämmel-

se mellan rättspsykiatrins och domstolens bedömningar kan visas. För att detta ska vara prak-

tiskt möjligt krävs ett närmare samarbete mellan de medicinskt sakkunniga och domstolarna. 

Tydligare riktlinjer och föreskrifter bör uppställas. Vidare bör de sakkunniga ges större infly-

tande under domstolsprocessen i detta avseende.  
 
Frågan huruvida en person lider av en allvarlig psykisk störning eller inte är avgörande för om 

särregleringen för psykiskt störda lagöverträdare är tillämplig, och därigenom även för på-

följdsvalet. För de lagöverträdare som lider av personlighetsstörningar och autismspekt-

rumstörningar föreligger en stor risk att de inte bedöms lida av en allvarlig psykisk störning 

och att de vid allvarlig brottslighet döms till fängelse. Detta är problematiskt, då det föreligger 

en risk dels att de inte får en vårdanpassad påföljd, dels att de far illa i en anstaltsmiljö. Själv-

klart är det av största vikt att personer som inte har ett psykiatriskt vårdbehov inte döms till 

rättspsykiatrisk vård. Det är emellertid angeläget att det vid val av påföljd tas hänsyn till samt-

liga psykiskt störda lagöverträdares tillstånd och att det vid verkställande av påföljden erbjuds 

särskild vård eller behandling, vilken är anpassad till aktuell psykisk störning. En särskilt ut-

satt grupp är de lagöverträdare som har en funktionsnedsättning i form av utvecklingsstörning 

eller autism/autismliknande tillstånd, vilka enligt nuvarande ordning kan dömas till fängelse. 

Att denna kategori i stor utsträckning döms till fängelsepåföljd är förenat med problem, då 

deras särskilda behov av stöd och hjälp inte alltid uppmärksammas inom Kriminalvården och 

kunskapen om deras störningar ofta är bristfällig. Samtidigt är det ingen lämplig lösning att 

överlämna personer med funktionsnedsättningar till rättspsykiatrisk vård om inte ett psykiat-

riskt vårdbehov föreligger.307  Psykiatrilagsutredningens förslag på att införa den nya verkstäl-

                                                        
307 SOU 2012:17, del II, s. 513. 
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lighetsformen sluten stödenhet torde medföra stora fördelar för lagöverträdare med dessa ty-

per av funktionsnedsättningar. 
 
I de fall, då domstolen konstaterar att en tilltalad har begått brott under påverkan av en allvar-

lig psykisk störning gäller presumtionen att döma till annan påföljd än fängelse. En reglering 

som även den kan vara förenad med problem, då utrymmet för de alternativa påföljderna är 

begränsat. Inte sällan kan skyddstillsyn med föreskrift om kontraktsvård vara att anse som en 

lämplig påföljd.308 När en sådan påföljd döms ut ska emellertid domstolen sätta ut ett alterna-

tivt fängelsestraff, till vilket gärningspersonen kan dömas vid misskötsamhet av kontraktsvår-

den. Att undanröja en påföljd som utdömts med stöd av 30 kap. 6 § BrB och istället döma till 

fängelse torde dock knappast vara möjligt, förutsatt att inte ett presumtionsgenombrott har 

skett med anledning av att synnerliga skäl är för handen. Man kan frågan sig om det i sådana 

situationer är lönlöst att döma till kontraktsvård, och vidare om det ens kan anses ha stöd i 

lag.309 Av samma anledning torde inte heller påföljdsalternativen villkorlig dom eller skydds-

tillsyn med föreskrift om samhällstjänst kunna ådömas för brott som någon har begått under 

påverkan av en allvarlig psykisk störning. Därmed kan konstateras att den nuvarande ord-

ningen medför en problematik kring flexibiliteten och möjligheten att använda sig av på-

följdssystemets samtliga påföljdsalternativ när någon döms med stöd av 30 kap. 6 § BrB.310 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det idag gällande påföljdssystemet skiljer sig markant 

åt för psykiskt störda lagöverträdare beroende på hur allvarliga deras psykiska tillstånd är 

samt när och hur det uppträder. Konsekvensen av nuvarande ordning är att vi idag har ett stort 

antal lagöverträdare som lider av varierande psykiska störningar och tillstånd av olika art och 

grad placerade på Sveriges anstalter.311 Om dessa personer erbjuds erforderlig vård och be-

handling oberoende av påföljdsvalet är emellertid kanske inte problemet att psykiskt störda 

lagöverträdare döms till olika påföljder av särskilt stor betydelse? Det avgörande är huruvida 

det finns en skillnad, och i så fall hur stor skillnaden är, avseende möjligheten att få vård och 

behandling vid en fängelse- respektive vårdpåföljd. Denna fråga behandlas i avsnitt 6.3. 
 

                                                        
308 Prop. 2007/08:97, s. 38 samt Berggren m.fl., den 1 mars 2014, kommentaren till 30 kap. 6 § BrB. 
309 Se 28 kap. 6 a § BrB som föreskriver att om den planerade behandlingen enligt 30 kap. 9 § 2 st. 3 p BrB – 
kontraktsvården – är av avgörande betydelse för att döma till skyddstillsyn ska domstolen i sitt domslut ange hur 
långt ett alternativt fängelsestraff skulle ha varit. 
310 Se till exempel Borgeke, 2012, s. 325 för resonemang kring detta. 
311 Kriminalvården, 2014, s. 25 ff.  
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Ett återinförande av tillräknelighetsläran i enlighet med Psykiatrilagsutredningens förslag312 

skulle innebära att man varken vid utformandet av påföljdssystemet eller vid den praktiska 

påföljdsbestämningen behöver ta hänsyn till de ”mest” psykiskt störda lagöverträdarna. Det 

torde medföra att kategorin ”lagom” psykiskt störda lagöverträdare, vilken enligt nuvarande 

ordning riskerar att fara illa, skulle komma att uppmärksammas på ett annat, bättre och tydli-

gare sätt. Fängelseförbudet och kravet på synnerliga skäl för fängelsestraff skulle då kunna tas 

bort och vanliga påföljdsregler gälla i enlighet med Psykiatrilagsutredningens förslag.313 En 

sådan ordning skulle skapa en ökad flexibilitet vad gäller domstolarnas möjligheter att använ-

da sig av samtliga påföljdsalternativ för de psykiskt störda lagöverträdarna, vilka bedöms till-

räkneliga. Skyddstillsyn med föreskrift om kontraktsvård – och alternativt fängelsestraff – 

enligt 30 kap. 9 § 2 st. 3 p. BrB skulle oftare kunna väljas som påföljd, vid situationer där den 

tilltalade förklarar sig villig att genomgå psykiatrisk vård. Påföljdsalternativet torde vara 

lämpligt för en psykiskt störd lagöverträdare, vars psykiska störning inte längre bedöms vara 

av allvarlig karaktär vid tiden för domstolens bedömning, men personen likväl har ett behov 

av psykiatrisk vård. En sådan ordning skulle vidga möjligheten att tillgodose den tilltalades 

behov av psykiatrisk vård under verkställigheten. Vidare bör domstolen vid sin bedömning 

huruvida en icke frihetsberövande påföljd kan komma i fråga kunna lägga större vikt vid det 

förhållandet att den psykiskt störda lagöverträdaren redan vid tiden för domen genomgår nå-

gon form av psykiatrisk behandling för den psykiska störningen som antas ha samband med 

brottsligheten. Omständigheten skulle kunna beaktas som särskilt skäl för att döma till 

skyddstillsyn enligt 30 kap. 9 § 2 st. 2 p. BrB alternativt som skäl för att döma till villkorlig 

dom enligt 30 kap. 7 § 1 st. BrB. Även villkorlig dom eller skyddstillsyn med föreskrift om 

samhällstjänst enligt 30 kap. 7 § 2 st. och 30 kap. 9 § 2 st. 4 p. BrB skulle kunna användas i 

större utsträckning för att undvika fängelsepåföljder, särskilt om den psykiskt störda lagöver-

trädarens vårdbehov redan tillgodoses inom rättpsykiatrin vid tiden för domen.314  
 

Ytterligare en konsekvens av att undanta de ”mest” psykiskt störda lagöverträdarna från på-

följdsbestämningen är att det skapar en ordning där det tydligt uppmärksammas att det inte är 

så okomplicerat som att personer antingen är allvarligt psykiskt störda – ”kryssade”315 – eller 

                                                        
312 SOU 2012:17, del II, s. 521 ff. 
313 SOU 2012:17, del II, s. 572 ff. 
314 Se Psykiatrilagsutredningens resonemang kring detta i SOU 2012:17, del II, s. 578 f. 
315 Uttrycket ”kryssad” är vanligt förekommande bland dömda personer och åsyftar när en gärningsperson döms 
till rättspsykiatrisk vård. Uttrycket kommer från att en ruta kryssas för i det rättspsykiatriska utlåtandet om gär-
ningspersonen anses ha en allvarlig psykisk störning. 
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helt friska, utan att det förekommer en mängd varierande psykiska störningar och tillstånd 

däremellan. Nuvarande ordning är förhållandevis svartvit och det kan uppfattas som att om en 

person inte blir ”kryssad” är detsamma som att denne är frisk, vilket inte är fallet. En föränd-

ring skulle medföra att den större gruppen av ”lagom” psykiskt störda lagöverträdare – grå-

skalan som befinner sig mellan de ”mest” respektive ”minst” psykiska störda lagöverträdarna 

– uppmärksammas på ett tydligare och bättre sätt än vad den gör enligt nuvarande ordning. En 

ökad uppmärksamhet av de ”lagom” psykiskt störda lagöverträdarna skulle medföra en större 

medvetenhet om att personer med varierande psykiska problem vistas på anstalter, vilket i sin 

tur ökar möjligheten att utveckla, anpassa och få till stånd lämplig vård och behandling även i 

anstaltsmiljön. Kriminalvården skulle därigenom ges en ärlig chans att utforma vård, behand-

ling, sysselsättning och skolgång på ett sätt som även är anpassat till personer med psykiska 

störningar, till exempel personer med funktionsnedsättning och personlighetstörning samt 

personer som är lågbegåvade.  
 
Även om ett återinförande av tillräknelighetsläran skulle medföra betydande fördelar ur flera 

aspekter är införandet likväl förenat med vissa problem. Tillräknelighetsläran innebär att yt-

terligare nya juridiska begrepp grundade i medicinska bedömningar införs i lagstiftningen, 

varvid det finns en risk för att jurister och sakkunniga ”pratar förbi varandra” vid sina bedöm-

ningar. För att ett genomförande av Psykiatrilagsutredningens förslag avseende tillräknelighet 

ska fungera på ett tillfredställande och förutsebart sätt krävs att det anges tydliga ramar för 

nya definitioner och sjukdomstillstånd. Detta är särskilt viktigt för att minimera risken att ju-

rister och sakkunniga inte förstår varandra. Från rättpsykiatriskt håll har framförts kritik mot 

ett återinförande av tillräknelighetsläran med motiveringen att otillräknelighet innebär en av-

humanisering av människan, då dessa personer inte anses kunna bära ansvar för sina hand-

lingar, utan fråntas sin ansvarsförmåga.316 I samband med att Psykiatrilagsutredningen lade 

fram sitt förslag uttryckte sig psykiatriprofessor Johan Cullberg enligt följande. 
 
”Det är en avhumanisering av människan att hävda att det inte finns det allra minsta ansvarskänsla. Det är en 

mänsklig rättighet att räknas som ansvarig.”317 

 
Vidare har förslaget ifrågasatts med hänvisning till att ansvarsförmåga fyller en viss funktion 

inom den rättspsykiatriska vården, då den allvarligt psykiskt störda återfår sitt människovärde 

genom att man får denne att ta ansvar för det begångna brottet.318 
                                                        
316 Se till exempel Henrik Belfrages syn kring detta i SVT Forum, den 1 mars 2014 samt i Belfrage, 2012, s. 4. 
Se även Wennberg, 2002, s. 578 f. som belyser att Psykansvarskommittén mötte samma typ av kritik. 
317 Persson, den 1 mars 2014. 
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Sammanfattningsvis kan anföras att trots de eventuella olägenheterna ett återinförande av 

tillräknelighetsläran kan medföra väger de positiva konsekvenserna över de negativa. Ett åter-

införande av tillräknelighetsläran i kombination med en reglering där vanliga påföljdsregler 

gäller för tillräkneliga psykiskt störda lagöverträdare i enlighet med Psykiatrilagsutredningens 

förslag torde innebära en bra lösning på delar av den problematik som återfinns i nuvarande 

ordning. Detta gäller särskilt med beaktande av att vanliga påföljder därmed kan gälla för 

”lagom” psykiskt störda lagöverträdare, vilkas tillstånd och behov kan uppmärksammas på ett 

mer tillfredsställande sätt. Vidare skapas större möjlighet till ett mer flexibelt och anpassat 

påföljdssystem för tillräkneliga psykiskt störda lagöverträdare. 
 
 
6.3 Vårdbehovet som bitvis tillgodoses 
Det har konstaterats att psykiskt störda lagöverträdare – med snarlika vårdbehov – enligt nu-

varande ordning döms till varierande påföljder. Huruvida det utgör ett problem ur vårdsyn-

punkt beror naturligtvis på vilken möjlighet psykiskt störda lagöverträdare har att få sina 

vårdbehov tillgodosedda vid verkställande av de olika påföljderna. Av särskilt intresse är ifall 

det finns en skillnad, och i så fall hur stor skillnaden är, avseende möjligheten att få vård vid 

en fängelse- respektive vårdpåföljd. Det är en ständigt omdiskuterad fråga huruvida psykiskt 

störda lagöverträdares vårdbehov verkligen tillgodoses vid verkställigheten av utdömda på-

följder och tillika frågan kring risken att erforderlig vård inte erbjuds vid verkställigheten av 

en fängelsepåföljd.319  
 
Att ett rättspsykiatriskt vårdbehov tillgodoses på ett tillfredställande sätt inom rättspsykiatrin 

torde vara ostridigt, då verkställigheten sker vid en sjukvårdsinrättning där vård och behand-

ling står i fokus och sker under en läkares ansvar.320 Som konstaterats döms emellertid ett 

stort antal psykiskt störda lagöverträdare till fängelse enligt nuvarande ordning, varför det är 

av största vikt att erforderlig vård även erbjuds vid verkställighet av ett fängelsestraff inom 

Kriminalvården.321 Den ändring som har skett sedan 1992 års reform, då kraven för att anses 

vara ”tillräckligt” psykiskt störd för vård skärptes, har inneburit att framför allt personer med 

                                                        
318 Se till exempel Belfrage, 2012, s. 4. Se även Werlinder, 1986 s. 68, för resonemang kring ansvarsförmågans 
funktion inom rättspsykiatrin. 
319 SOU 2012:17, del II, s. 510 samt SOU 2002:3, del II, s. 215. 
320 6 § LRV samt 15 a–17 §§ LPT. Vad gäller den psykiatriska vårdens brottspreventiva effekt hänvisas till Bel-
frage, 1995, s. 86 ff.  
321 Kriminalvården, 2014, s. 25 ff. samt BRÅ rapport, 2012:13, s. 62. Se även SOU 2002:3, del I, s. 155 f. samt 
Belfrage, 1995, s. 40 f., för beskrivning av tidigare studier på området.  
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personlighetsstörningar, begåvningshandikapp och/eller hjärnskador samt personer med sänkt 

funktionsnivå har kommit att dömas till fängelse istället för rättspsykiatrisk vård.322 Det inne-

bär att särskilt höga krav ställs på Kriminalvården avseende att erbjuda lämplig vård och be-

handling. Samtidigt som Kriminalvården i större utsträckning får hantera psykiskt störda lag-

överträdare har Kriminalvården begränsade möjligheter att ge dessa personer vård.323 Gene-

rellt kan sägas att anstalter i allmänhet inte är en god miljö för rehabilitering.324 Även om 

Kriminalvården kan erbjuda placering på speciella avdelningar som är skapade för särskilt 

resurskrävande intagna och vid vilka en viss – ofta framgångsrik – behandling ges, kan inte 

Kriminalvårdens möjlighet att erbjuda vård jämställas med den vård som erbjuds inom rätts-

psykiatrin.325 Vad gäller de inom Kriminalvården speciella avdelningarna bör upprepas att de 

är avsedda för dels personer som är udda och särpräglade (lider av autismspektrumstörningar) 

och andra som har ett särskilt vårdbehov (lider av psykiska störningar), dels personer med 

exceptionellt utåtagerande beteende.326 Det kan ifrågasättas hur lämplig lösningen är att blan-

da dessa grupper på samma avdelningar.  
 
Som ovan framgått har Kriminalvården ett ansvar för att personer som är intagna i anstalt får 

den hälso- och sjukvård som de behöver.327 Det innebär att den som har ett psykiatriskt vård-

behov ska få det tillgodosett antingen inom anstalten eller, om behandlingen inte kan ske där, 

inom den allmänna sjukvården.328 I Kriminalvårdens uppdrag ingår emellertid inte att bedriva 

sjukvård och därmed inte heller att ställa medicinsk diagnos på de intagna.329 Tillgången till 

läkare, psykologer och rättspsykiatriker är begränsad och Kriminalvården har ingen möjlighet 

att tvångsmedicinera de intagna.330 Om det uppstår en situation, där en intagen drabbas av en 

psykos eller psykosliknande tillstånd och samtidigt inte har någon sjukdomsinsikt har Krimi-

nalvården alltså ingen möjlighet att medicinera den intagne mot dennes vilja. För att tvångs-

vård ska komma till stånd i en sådan situation måste ett vårdintyg skrivas, plats inom rätts-
                                                        
322 Ekbom, Engström & Göransson, 2011, s. 218 och 307. Se även Kriminalvården, 2014, s. 25 ff., RMV-
rapport, 2013:1, SOU 2002:3, del I, s. 155 f. samt Allgulander, 2008, s. 290. 
323 SOU 2012:17, del II, s. 510 samt SOU 2002:3, del II, s. 216. 
324 SOU 2012:17, del II, s. 585. 
325 SOU 2012:17, del II, s. 585 samt Ekbom, Engström & Göransson, 2011, s. 218. För närmare beskrivning av 
Kriminalvårdens program hänvisas till Ekbom, Engström & Göransson, 2011, s. 282 ff. 
326 SOU 2012:17, del II, s. 585 samt Ekbom, Engström & Göransson, 2011, s. 218.  
327 9 kap. 1 § FÄL. 
328 SOU 2012:17, del II, s. 583, Ekbom, Engström & Göransson, 2011, s. 237, Allgulander, 2008, s. 290 samt 
Lidberg & Wiklund, 2004, s. 90. I SOU 2012:17, del II, s. 510 understryks dock svårigheten att i den allmänna 
sjukvården tillgodose de behov som intagna inom Kriminalvården har.  
329 Ekbom, Engström & Göransson, 2011, s. 305. 
330 SOU 2002:3, del I, s. 154 f. 25 § fängelseförordningen (2010:2010) föreskriver att varje anstalt ska ha till-
gång till legitimerad läkare och personal med lämplig sjukvårdsutbildning. Se Sveriges psykologförbund, 2012, 
s. 1 samt Ekbom, Engström & Göransson, 2011, s. 295 avseende tillgången till psykologer. 



  65 

psykiatrin sökas o.s.v.331 Detta förfarande tar tid och är särskilt problematiskt i situationer när 

psykiskt störda lagöverträdare behöver en regelbunden kontakt med läkare samt om den psy-

kiska störningen gör att personen motsätter sig att ta medicinen. Även om Kriminalvården 

genomför de insatser som är möjliga skulle ett förbättrat samarbetet mellan Kriminalvåden, 

rättspsykiatrin och beroendevården fordras för att skapa en mer effektiv ordning.332 
 
Mot bakgrund av det anförda kan urskiljas en påtaglig risk för att psykiskt störda lagöverträ-

dares vårdbehov tillgodoses i olika stor utsträckning beroende på vilken påföljd de ådöms. 

Risken för bristande vård- och behandlingsmöjligheter är särskilt påtaglig vid verkställighet 

av en fängelsepåföljd. Att den straffrättsliga regleringen gör stor skillnad mellan å ena sidan 

dem som anses lida av en allvarlig psykisk störning och döms till rättspsykiatrisk vård och å 

andra sidan dem som bedöms ha en icke allvarlig psykisk störning – vilkas vårdbehov kan 

vara av samma omfattning – och döms till fängelse, är därmed förenat med problem. Den 

förstnämnda kategorin har i regel väsentligt bättre förutsättningar för att få erforderlig vård än 

den sistnämnda, vilka dessutom ofta döms till långa fängelsestraff.333  
 
Det av Psykiatrilagsutredningen framlagda förslaget att vårdbehov inte ska styra påföljdsva-

let, utan verkställighet av påföljden medför stora fördelar för psykiskt störda lagöverträdare 

och en lösning på en del av nämnda problematik.334 En ordning där vårdbehov tillgodoses 

oberoende av vilken straffrättslig reaktion som följer på ett brott och där psykiatrisk vård er-

bjuds utifrån ett sådant vårdbehov – inte beroende av vilken påföljd som utdöms – torde åt-

minstone i teorin medföra att samtliga psykiskt störda lagöverträdares vårdbehov tillgodoses, 

oberoende av ådömd påföljd.335 Att låta vårdbehovet styra verkställigheten av påföljden och 

ge den psykiskt störda lagöverträdaren möjlighet att delvis verkställa ett ådömt fängelsestraff 

vid en sjukvårdinrättning och delvis vid en anstalt bidrar även till en bra lösning på problema-

tiken kring situationer där en psykisk störning uppkommer först under verkställigheten. Där-

igenom kan den omständiga och tidskrävande handläggningen som gäller enligt nuvarande 

ordning ersättas av en effektiv och smidig lösning.  
 

                                                        
331 Ekbom, Engström & Göransson, 2011, s. 305. 
332 Ekbom, Engström & Göransson, 2011, s. 305 f. 
333 SOU 2012:17, del II, s. 510 samt SOU 2002:3, del II, s. 216. 
334 Se förslaget i SOU 2012:17, del II, s. 573 ff. 
335 En ordning där vårdbehovet styr verkställande av påföljd istället för val av påföljd skulle vidare medföra att 
kravet på humanitet uppfylls på ett mer tillfredsställande sätt än vad som är fallet med nuvarande ordning. Denna 
aspekt belyses närmare i avsnitt 6.4.1. 
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Redan enligt nuvarande ordning förekommer en viss pendling mellan psykiatrin och Krimi-

nalvården för psykiskt störda lagöverträdare. Ett genomförande av Psykiatrilagsutredningens 

förslag att låta vårdbehov styra verkställighet av påföljder medför emellertid en risk att psy-

kiskt störda lagöverträdare i större utsträckning än idag kan komma att pendla fram och till-

baka mellan anstalts- och vårdmiljön. Om exempelvis en gärningsperson bedöms ha ett rätts-

psykiatriskt vårdbehov vid tiden för domen kommer denne att inleda sin verkställighet vid en 

sjukvårdsinrättning. Skulle personen vid en senare tidpunkt under verkställigheten inte längre 

uppfylla förutsättningarna för sluten psykiatrisk tvångsvård kommer denne att överflyttas till 

en anstalt för verkställande av resterande fängelsestraff. Psykiatrilagsutredningen har själva 

berört problematiken i sitt betänkande och uttryckt oro för att dessa personer kan komma att 

fara mycket illa under anstaltsvistelsen.336 För att en sådan ordning ska fungera måste Krimi-

nalvården tillföras den kompetens som krävs för att garantera att verkställigheten av fängelse-

straff kommer att utformas med stor omsorg för psykiskt störda lagöverträdare. Det ställer 

särskilt högra krav på Kriminalvården att hantera psykiskt störda lagöverträdare som efter en 

vårdvistelse kommer att ha ett stort behov av stöd och omsorg i en särskilt anpassad vårdmil-

jö, för att kunna bibehålla sin psykiska hälsa och fortsätta sin rehabilitering på ett framgångs-

rikt sätt. I Psykiatrilagsutredningen föreslås att nuvarande SRI-avdelningar ska användas för 

detta ändamål.  Enligt min mening förutsätter en användning av avdelningarna dock en hel del 

förändringar, särskilt avseende målgrupp, vilken bör begränsas till psykiskt störda lagöverträ-

dare med behov av någon form av vård, behandling eller annan hjälp och omsorg. Vidare är 

en förutsättning för genomförandet av förslaget att det utarbetas ett nära samarbete mellan 

Kriminalvården och psykiatrin, där respektive institutions expertis utnyttjas. 
 
För att ett straffrättsligt system, enligt vilket rättpsykiatrisk vård avskaffas som särskilt på-

följdsalternativ, vanliga påföljdsregler gäller för psykiskt störda lagöverträdare samt vårdbe-

hov styr verkställigheten, ska kunna införas och därtill fungera på ett tillfredsställande sätt 

krävs att Kriminalvården verkligen kan uppfylla kravet på att psykiatrisk vård kommer till 

stånd under verkställigheten och därmed tillgodoser de psykiskt störda lagöverträdarnas vård-

behov. Detta understryker även Psykiatrilagsutredningen i sitt betänkande. Det finns dock 

anledning att framföra viss kritik mot direktivet som formulerat Psykiatrilagsutredningens 

uppdrag i detta avseende. Enligt direktivet har uppdraget begränsats till att gälla juridiska och 

organisatoriska frågor, vilka inte har samordnats med frågor rörande vårdens innehåll och 

                                                        
336 SOU 2012:17, del II, s. 584 f. 
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genomförande samt personalens kompetens.337 I Psykiatrilagsutredningens uppdrag bör ha 

ingått att belysa frågan hur allvarligt psykiskt störda lagöverträdare ska tas om hand inom 

Kriminalvården samt vilken form av ökade resurser som krävs i såväl finansieringsform som 

kompetens, för att leva upp till de nya kraven avseende erforderlig vård och behandling.338 

Kriminalvårdens kompetens måste stärkas betydligt genom tillförande av ett stort antal psyko-

loger, psykiatriker, läkare och andra medicinskt sakkunniga. Vidare fordras att den personal – 

kriminalvårdare – som i övrigt arbetar med psykiskt störda lagöverträdare erbjuds utbildning i 

större utsträckning än idag. Ett genomförande av Psykiatrilagsutredningen framlagda förslag 

bör lämpligen föregås av en ytterligare utredning som behandlar frågor om hur vårdens inne-

håll ska utformas för att ge optimala förutsättningar för psykiskt störda lagöverträdare samt 

konsekvenserna av de föreslagna ändringarna. 
 
Psykiatrilagsutredningens förslag om att införa en ny verkställighetsform – sluten stödenhet – 

för personer med funktionsnedsättningar samt lågbegåvade personer kan antas medföra posi-

tiva konsekvenser för en av de grupper som idag faller inom anstalternas SRI-koncept – de 

s.k. udda och särpräglade. Psykiskt störda lagöverträdare tillhörande nämnda kategori utsätts 

för stor risk att fara illa under verkställande av straff i anstaltsmiljö. I en miljö där endast per-

soner med funktionsnedsättningar av olika slag befinner sig kan en anpassad – icke psykiat-

risk – behandling erbjudas, innefattande bland annat grundträning att få vardagen att fungera. 
 
Vid remissbehandlingen av Psykiatrilagsutredningens betänkande har förslaget mött viss kri-

tik avseende vårdfrågan och avskaffandet av överlämnandepåföljden rättspsykiatrisk vård. 

Den främsta kritikern är Henrik Belfrage339, som i sitt remissyttrande i allmänhet ställt sig 

kritisk mot flera delar av utredningens förslag och i synnerhet kritiserat de försämrade be-

handlingsmöjligheterna som förslaget innebär enligt honom. Belfrage menar att de påstådda 

problemen med nuvarande ordning är överdrivna och att vi idag har en välfungerande rätts-

psykiatri, varför han ifrågasätter förslaget att avskaffa ett välfungerande system. Vidare bely-

ser Belfrage problematiken kring att samtliga psykiskt störda lagöverträdare kommer att dö-

mas till tidsbestämda straff, då det kan medföra negativa konsekvenser i behandlingssyfte. 

Han menar att psykiskt störda lagöverträdare generellt kommer att ha svårt att ta emot vård 

vid tidsbestämda straff, då incitament att deltaga i behandlingen kommer att saknas hos flerta-
                                                        
337 Se till exempel Statens medicinsk-etiska råd, 2012, s. 1 samt Sveriges psykologförbund, 2012, s. 1, för kritik 
kring detta. 
338 Se till exempel Sveriges läkarförbund, 2012, s. 2, för kritik kring detta. 
339 Henrik Belfrage är professor i Kriminologi vid psykologiska fakulteten vid Universitetet i Bergen samt forsk-
ningschef vid rättspsykiatriska regionklinikerna i Vadstena och Sundsvall.  
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let. Det finns skäl att sympatisera med Belfrage i dennes åsikt att det finns en viss risk ur be-

handlingssynpunkt, särskilt långsiktiga behandlingsprogram riskerar att äventyras om dessa 

avbryts och personen återförs till anstalt.340 Om det utarbetas ett närmare samarbete mellan 

Kriminalvården och rättspsykiatrin bör dock en fortsatt behandling kunna erbjudas inom Kri-

minalvården. Möjligen kan det övervägas om behandlingen ska kunna ges med visst tvång.  
 
 
6.4 Åter till grunderna för påföljdssystemet 
 
 
6.4.1 Humanitet 
Humanitetsprincipen och det allmänna kravet på att behandla människor humant har som 

ovan framkommit en betydande roll i det straffrättliga systemet och är av avgörande vikt vid 

såväl påföljdsbestämning som vid verkställighet av utdömda påföljder. Det kan emellertid 

ifrågasättas huruvida den nuvarande ordningen uppfyller kravet på humanitet i den senare 

delen. För att kravet ska vara uppfyllt på verkställighetsnivån krävs att psykiskt störda lag-

överträdare kan få sina vårdbehov tillgodosedda oberoende av vilken påföljd som utdömts.341 

Som konstaterats ovan placeras enligt nuvarande ordning allt fler lagöverträdare med psykisk 

ohälsa på Sveriges anstalter samtidigt som anstalternas möjlighet att erbjuda erforderlig vård, 

behandling och andra stödinsatser är begränsad. Detta medför en risk för att psykiskt störda 

lagöverträdares vårdbehov inte tillgodoses i tillräcklig utsträckning vid verkställande av fäng-

elsepåföljder, varvid systemet brister ur humanitetssynpunkt.  
 
Problematiken kring att nuvarande ordning inte till fullo lever upp till kravet på humanitet vid 

verkställighet av påföljder torde kunna avhjälpas vid genomförande av Psykiatrilagsutred-

ningens förslag om att psykiskt störda lagöverträdares behov av psykiatrisk vård ska tillgodo-

ses vid verkställighet, oberoende av vilken påföljd eller annan åtgärd dessa ådömts.342 Även 

förslaget att pågående vård ska vägas in vid bedömningen huruvida det straffrättliga systemet 

behöver användas stämmer väl överens med kravet på humanitet.343 Ett genomförande av 

Psykiatrilagsutredningens förslag att 30 kap. 6 § BrB ska upphävas ändrar inte bedömningen 

att förslaget bidrar till ett mer humant påföljdssystem även avseende påföljdsbestämning. Den 

nuvarande utgångspunkten i 30 kap. 4 § BrB för påföljdsval i allmänhet ska enligt förslaget 
                                                        
340 Belfrage, 2012, s. 22 f. 
341 SOU 2012:17, del II, s. 516 samt SOU 2002:3, del II, s. 222. 
342 SOU 2012:17 del II, s. 516 och 574 samt SOU 2002:3, del II, s. 222.  
343 I SOU 2012:17, del II, s. 517 samt SOU 2002:3, del II, s. 223 framhålls att det vid situationer där gärnings-
personen är föremål för vård är viktigt att överväga i vilka fall åtalsunderlåtelse kan meddelas och icke frihetsbe-
rövande påföljder kan väljas i anledning av att andra åtgärder redan har vidtagits för gärningspersonen. 
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gälla för samtliga lagöverträdare. Det innebär att humanitetsprincipen även fortsättningsvis 

får ett tydligt genomslag vid valet av påföljd, då domstolen i första hand ska döma till annan 

påföljd än fängelse.344 Att skapa en påföljdsreglering som präglas av humanitetsprincipen 

rimmar också väl med det framlagda förslaget på nya påföljder som Påföljdsutredningen läm-

nande till regeringen i maj 2012, i vilket det framhålls att en av utgångspunkterna för ändring 

av nuvarande ordning är att systemet ska vara humant och ta till vara de möjligheter som finns 

att verka brottsavhållande.345 Forskning pekar dessutom på att rättspsykiatrisk vård har en 

bättre brottspreventiv effekt än fängelsestraff, särskilt avseende våldsbrottslingar.346 
 
Den största utmaningen för påföljdssystemet vad gäller kravet på humanitet är att utforma 

verkställigheten av påföljderna på ett sätt som medför att psykiskt störda lagöverträdares 

vårdbehov verkligen tillgodoses på ett tillfredsställande sätt oberoende av påföljdsval. Ett 

genomförande av Psykiatrilagsutredningens förslag på att överlämnandepåföljden rättspsyki-

atrisk vård avskaffas och att vanliga påföljdsregler ska gälla för psykiskt störda lagöverträda-

re, kommer resultera i att ännu fler personer med psykisk ohälsa placeras på Sveriges anstal-

ter. För att humanitetsprincipen till fullo ska tillgodoses krävs därmed att lämplig vård och 

behandling kan erbjudas inom anstaltsmiljön, vilket fordrar att Kriminalvården tillförs stora 

resurser både avseende finansiering och ökad kompetens kring psykisk ohälsa. Som ovan 

nämnts innebär detta att stora satsningar måste göras i personalhänseende. Fler läkare och 

annan medicinskt kunnig personal måste anställas och vårdare inom Kriminalvården måste 

utbildas i frågor kring psykiskt störda lagöverträdare.  
 
Att skapa ett påföljdssystem där humanitetsprincipen och det allmänna kravet på human be-

handling av psykiskt störda lagöverträdare har en central roll stämmer väl överens med såväl 

de nationella som internationella straffrättssystemet i övrigt. Ett påföljdssystem som präglas 

av humanitet ger dessutom uttryck för respekt för det vitala människovärdet – ett värde som 

rättssystemet aldrig bör förbise. Därav är det av största betydelse att iaktta kravet på att be-

handla psykiskt störda lagöverträdare humant vid såväl påföljdsbestämning som vid verkstäl-

lighet av påföljder. 
 
 
 
 
                                                        
344 Här bortses från de särskilda påföljdsreglerna i 32 kap. BrB, vilka gäller för unga lagöverträdare.  
345 SOU 2012:34, s. 8. I dagsläget har det inte skett någon ändring enligt reformen. 
346 BRÅ rapport, 2012:15, s. 62 och 67, Belfrage, 1995, s. 86 ff. samt Lidberg & Wiklund, 2004, s. 89. Se även 
Belfrage i SVT Forum, den 1 mars 2014. 
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6.4.2 Proportionalitet 
Ett av huvudproblemen med nuvarande ordning för psykiskt störda lagöverträdare rör bristen 

på proportionalitet i påföljdssystemet. Detta gör sig främst gällande vid överlämnandepåfölj-

den rättspsykiatrisk vård. När en psykiskt störd lagöverträdare enligt dagens system döms till 

rättspsykiatrisk vård finns risk dels att personen underkastas ett långt frihetsberövande för 

lindrig brottslighet, dels att personen tvångsvårdas under endast en kortare period för allvarlig 

brottslighet.347 Oavsett vilket av fallen som är för handen överensstämmer det inte med den 

för straffsystemet grundläggande principen om proportionalitet – att straffet ska stå i propor-

tion till brottets allvar.  
 
Ett genomförande av Psykiatrilagsutredningens förslag om att avskaffa rättspsykiatrisk vård 

som särskild påföljd och döma även psykiskt störda lagöverträdare enligt vanliga påföljdsreg-

ler skulle medföra att proportionalitetsprincipen tillgodoses på ett mer ändamålsenligt sätt. Att 

låta de allmänna reglerna om straffmätning och påföljdsval – där bland annat straffvärdet 

tillmäts stor betydelse – i högre grad än idag styra och sätta upp ramarna för det straffrättsliga 

ingripandet främjar proportionalitetsprincipen, då det medför att påföljden blir mer ingripande 

ju allvarligare brottet är.348 Vid en sådan förändring löses problematiken avseende de situatio-

ner där gärningspersonen döms för allvarlig brottslighet, men skrivs ut från vården relativt 

omgående samt när gärningspersonen döms för lindrig brottslighet, men riskerar att bli kvar 

många år inom rättspsykiatrin.349 Även den med proportionalitetsprincipen nära samman-

kopplade ekvivalensprincipen skulle få ett större genomslag vid införandet av vanliga på-

följdsregler även för psykiskt störda lagöverträdare, då påföljdsbestämningen för samtliga 

lagöverträdare kommer att styras framför allt av brottets straffvärde. 
 
Påföljdsutredningen belyser i sitt betänkande att ett generellt problem med påföljdssystemet 

enligt nuvarande ordning är att straffet inte alltid upplevs som proportionellt i förhållande till 

brottets allvar och att utgångspunkterna för förslaget bland annat är att brottets allvar alltid 

ska ligga till grund för straffet.350 Att skapa en ordning där proportionalitetsprincipen är fram-

trädande vid påföljdsbestämningen även för psykiskt störda lagöverträdare stämmer således 

väl överens med Påföljdsutredningens ambition för ett ändrat påföljdssystem.  

                                                        
347 Se SOU 2012:17, del II, s. 510, SOU 2002:3, del II, s. 215 samt Lidberg & Wiklund, 2004, s. 110 f. Rätts-
psykiatrisk vård riskerar dessutom att bli maskerad förvaring med annat bakomliggande syfte än just vård, vilket 
står i strid med Hawaii- och Madriddeklarationernas minimikrav. 
348 SOU 2012:17, del I, s. 518 och del II, s. 574 f. 
349 SOU 2012:17, del II, s. 518 f. och s. 574. 
350 SOU 2012:34, s. 6 ff. 
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Psykiatrilagsutredningens förslag om införande av särskilda skyddsåtgärder i syfte att skydda 

allmänheten mot fara för liv och hälsa kan dock ifrågasättas utifrån proportionalitetshänsyn, 

då det finns en stor risk att åtgärderna inte kommer att stå i proportion till den brottsliga gär-

ningen. Redan enligt nuvarande ordning finns denna problematik avseende påföljden rättpsy-

kiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning enligt 31 kap. 3 § 2 st. BrB. Ordningen med-

för redan idag en risk för att personer kan hållas kvar länge i sluten rättspsykisk vård – hur 

länge går dock aldrig att besvara. Det är ingen lätt uppgift att hitta en balans mellan den 

grundläggande principen och samhällsskyddet. En alternativ lösning kanske kan vara att psy-

kiskt störda lagöverträdare, vilka fortsatt bedöms lida av en allvarlig psykisk störning och har 

ett oundgängligt vårdbehov, tas om hand inom tvångsvården efter avtjänat straff. 
 
De föreslagna skyddsåtgärderna kan även ifrågasättas utifrån den med proportionalitetsprinci-

pen nära förknippade ekvivalensprincipen samt principen om likabehandling. Trots att det inte 

finns någon forskning som visar att de psykiskt störda lagöverträdarna är farligare än andra 

personer eller att psykossjukdom som isolerad faktor bidrar till en större benägenhet att åter-

falla i brott föreslås de särskilda skyddsåtgärderna endast gälla för psykiskt störda lagöverträ-

dare.351 Det är snarare faktorer som gärningspersonens kön, ålder, socioekonomisk status, 

missbruk och tidigare våldshandlingar eller annan brottslighet som talar för att det finns en 

ökad risk för våld och återfall i brott.352 De flesta psykiskt sjuka personerna är inte farliga och 

det finns personer som är farliga trots att de inte är psykiskt sjuka. Om särskilda skyddsåtgär-

der ska införas, vid vilka farlighetsbedömningar ska göras, bör dessa därmed vara lika för 

samtliga lagöverträdare och inte inriktade på enbart psykiskt störda lagöverträdare. Att särbe-

handla denna kategori på detta sätt utan saklig grund kan särskilt ifrågasättas utifrån diskrimi-

neringshänsyn.353 Mot bakgrund av det anförda finner jag det svårt att motivera varför åtgär-

derna föreslås omfatta de allra sjukaste och inte de allra farligaste. Professor Martin Grann har 

uttryckt sig träffande i denna del. 
 

                                                        
351 I SOU 2012:17, del II, s. 1091 f., konstaterar advokat Bengt Ivarsson att det saknas vetenskapligt underlag 
som visar att återfallsrisken är särskilt hög för psykiskt störda lagöverträdare (inräknat otillräkneliga personer) 
och framhåller att det finns andra grupper, såsom yngre män med missbruksproblem och dålig social förankring, 
där återfallsrisken är betydligt högre. Se även BRÅ rapport, 2012:15, s. 62 och 67, Kriminalvården, 2010, s. 9 
och 12 ff. samt Grann, den 1 mars 2014. 
352 SOU 2012:17, del II, s. 620 samt Kriminalvården, 2010, s. 9 f. Se även SBU, 2005. 
353 Se till exempel Kindström Dahlin & Nilsson, 2013, s. 44. Av utrymmeshänsyn kan diskrimineringsaspekten 
inte behandlas närmare i föreliggande arbete. 
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”Ska vi ha ett system i Sverige med särskilda skyddsåtgärder bör det omfatta de allra farligaste, inte de allra 
sjukaste. Det är inte samma sak.”354 
 
 

Ett genomförande av vissa delar av Psykiatrilagsutredningen torde medföra att proportionali-

tetsprincipen får samma genomslag i påföljdssystemet för psykiskt störda lagöverträdare som 

den redan idag har vid påföljdsbestämningen i övrigt.  
 
 
6.4.3 Förutsebarhet 
Det kan ifrågasättas huruvida nuvarande straffrättsliga reglering för psykiskt störda lagöver-

trädare – särskilt bestämmelsen i 30 kap. 6 § BrB – uppfyller kravet på förutsebarhet och 

därmed kravet på rättssäkerhet. Särregleringen och rättstillämpningen för psykiskt störda lag-

överträdare kan knappast beskrivas som tydlig, begriplig och konsekvent, utan snarare som 

vag och komplicerad – termer som hänförs till en icke förutsebar rättstillämpning.355 
 
Frågan om en person lider av en allvarlig psykisk störning eller inte är helt avgörande för om 

särregleringen för psykiskt störda lagöverträdare är tillämplig. Som har konstaterats i avsnitt 

6.2.4 föreligger stor osäkerhet kring om vissa typer av psykiska störningar och tillstånd – till 

exempel personlighetsstörningar och autismspektrumstörningar – är att betrakta som allvarli-

ga psykiska störningar, vilket medför en icke förutsebar rättstillämpning avseende påföljdsval 

för denna kategori. Generellt kan sägas att den straffrättsliga särregleringens rekvisit ”allvar-

lig psykisk störning” och självförvållade tillstånd präglas av bedömningssvårigheter, vilket är 

problematiskt ur principiell synpunkt, då den fundamentala principen om förutsebarhet sätts 

ur balans. Att sätta upp en tydlig referensram för vad som innefattas i rekvisiten torde medfö-

ra en viss lösning på problematiken. Detta gäller särskilt de juridiska begreppen, vilka grun-

das på medicinska bedömningar.356  
 
Ett genomförande av Psykiatrilagsutredningens betänkande skulle i flera delar bidra till en 

avsevärd förbättring i förutsebarhetshänseende. Förslaget om att de allmänna reglerna om 

straffmätning och påföljdsval i högre grad än idag ska styra påföljdsbestämningen och sätta 

upp ramarna för det straffrättsliga ingripandet kan antas främja principen om förutsägbarhet, 

och därigenom medföra ökad rättssäkerhet, då reglerna kommer gälla för samtliga lagöverträ-

                                                        
354 Grann, den 1 mars 2014. Martin Grann var professor i psykiatrisk epidemiologi vid Karolinska Institutet. 
355 För liknande kritik i detta avseende hänvisas till Kindström Dahlin & Franklin, 2009, s. 101. För närmare 
beskrivning av förutsebarhet hänvisas till Kindström Dahlin & Franklin, 2009, s. 93 och 100 samt Frändberg, 
2000/01, s. 274. 
356 Sturup & Kristiansson, 2007, s. 1706. 
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dare oberoende av allvarlig psykisk störning.357 Även förslaget att avskaffa överlämnandepå-

följden rättspsykiatrisk vård samt att psykiskt störda lagöverträdare alltid ska dömas till tids-

bestämda påföljder bidrar också till att principen om förutsebarhet får ett större genomslag. 

Vidare kan konstateras att Psykiatrilagsutredningens förslag om ändring stämmer val överens 

med de utgångspunkter som Påföljdsutredningen delvis bygger på – att påföljdssystemet mås-

te präglas av rättvisa, tylighet och konsekvens.358 
 
En ändring av nuvarande ordning i enlighet med Psykiatrilagsutredningens förslag löser emel-

lertid inte samtliga problem kring det straffrättsliga systemets brist på förutsebarhet; i vissa 

delar finns till och med risk för en ökad problematik. Ett återinförande av tillräknelighetsläran 

medför att nya definitioner och sjukdomstillstånd införs i lagstiftningen. För att de nya be-

stämmelserna inte ska riskera att principen om förutsebarhet åsidosätts krävs att det införs 

tydliga ramar för dessa begrepp i samband med en eventuell ändring. Detsamma gäller undan-

tagsregeln – att en person inte ska anses otillräknelig om ”gärningsmannen i anslutning till 

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

sätt”.359 Även om viss vägledning kan komma att hämtas från tidigare praxis360 på området är 

det ur rättssäkerhets- och förutsebarhetssynpunkt av största vikt att det vid ett införande av 

bestämmelsen kring tillräknelighet klart går att avgränsa vilka orsaker till de angivna tillstån-

dens uppkomst som kvalificerar sig som undantag från otillräknelighetslärans ansvarsfrihet. 

Ytterligare en fråga är om självutlösta tillstånd alltid ska undantas från tillräknelighetsläran, 

oberoende av hur länge tillståndet föreligger.361 Ett genomförande av förslaget trots avsaknad 

av förtydligande ramar i detta avseende skulle leda till nya brister i förutsebarhetshänseen-

de.362  
 
En annan del av Psykiatrilagsutredningens förslag som kan ifrågasättas ur rättssäkerhetssyn-

punkt är det angående införande av särskilda skyddsåtgärder.363 Mot förslaget kan riktas 

samma typ av kritik som mot nuvarande ordnings rättspsykiatriska vård med särskild utskriv-

ningsprövning. Från rättssäkerhetssynpunkt är det av största vikt att det tydligt går att förutse i 

                                                        
357 SOU 2012:17, del II, s. 518 f. och 574 samt Domstolsverket, remissvar, s. 10 och 273. 
358 SOU 2012:34, s. 8. 
359 Se författningsförslaget i SOU 2012:17, del I, s. 51 f. 
360 NJA 2001 s. 899 samt NJA 1995 s. 48. 
361 Jämför NJA 1995 s. 48 som handlar om kortvariga psykostillstånd. 
362 Se till exempel Sveriges advokatsamfund, 2012, s. 2 f. för resonemang kring detta. 
363 Att internera psykiskt störda lagöverträdare på obestämd tid i preventivt syfte kan även komma i konflikt med 
art. 5.1 EKMR. Detta kan av utrymmesmässiga skäl inte beröras närmare. 
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vilka fall det ska kunna beslutas om särskilda skyddsåtgärder och att det i praktiken fattas 

sådana beslut endast i de allvarligaste fallen. 
 
 

7 Slutsats och avslutande kommentarer 
 
 
Mot bakgrund av det anförda kan konstateras att psykiskt störda lagöverträdare behandlas 

mycket olika enligt det nuvarande påföljdssystemet beroende på huruvida den psykiska stör-

ningen bedöms vara av allvarlig karaktär samt när och hur störningen uppträder. Vid verkstäl-

lighet av de olika påföljderna tillgodoses vårdbehovet i olika stor utsträckning, och särskilt 

vid verkställande av en fängelsepåföljd finns risk för att hänsyn inte i tillräcklig omfattning 

tas till psykiskt störda lagöverträdares behov av vård, behandling och andra stödinsatser. Sam-

tidigt som de senaste lagändringarna på området för psykiskt störda lagöverträdare har resul-

terat i att det placerats ett allt högre antal personer som lider av psykisk ohälsa på Sveriges 

anstalter har Kriminalvården inte lika goda möjligheter som rättspsykiatrin att erbjuda erfor-

derlig vård och behandling för dessa personer. I den nuvarande straffrättsliga särregleringen 

avseende psykiskt störda lagöverträdare kan urskiljas brister ur såväl humanitets-, proportio-

nalitets- som förutsebarhetssynpunkt. Det nuvarande systemet är oacceptabelt, då det dels 

strider mot våra grundläggande principer, dels leder till att människor far illa och inte får den 

hjälp som de behöver för att anpassa sig till ett liv utan kriminalitet och därigenom minska 

risken för att återfalla i brott.  
 
För att Sverige ska leva upp till de grundläggande kraven på humanitet, proportionalitet och 

förutsebarhet fordras en ändring av påföljdssystemet för psykiskt störda lagöverträdare. En 

ordning i enlighet med Psykiatrilagsutredningens förslag, där psykiskt störda lagöverträdare 

alltid ska dömas till tidsbestämda påföljder som framför allt styrs av brottens straffvärde, 

stämmer väl överens med såväl proportionalitetsprincipen som kravet för en förutsebar lag-

stiftning och rättstillämpning. Ett genomförande av Psykiatrilagsutredningens förslag på att 

låta psykiskt störda lagöverträdares vårdbehov styra verkställigheten av påföljd istället för 

valet av påföljd bidrar till att humanitetsprincipen få ett tydligare genomslag vid såväl på-

följdsbestämningen som verkställigheten av utdömda påföljder. Ett acceptabelt påföljdssy-

stem som präglas av kravet på humanitet behöver inte vara beroende av vilken påföljd psy-

kiskt störda lagöverträdare ådöms och var de placeras under verkställigheten av påföljden. 

Det som verkligen är av betydelse är att lämplig och anpassad vård, behandling och stödinsat-

ser verkligen kommer till stånd. Huruvida psykiskt störda lagöverträdare bör dömas till fäng-
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else- eller vårdpåföljd är beroende av de vård- och behandlingsmöjligheter som erbjuds vid 

verkställigheten av respektive påföljd. Enligt nuvarande ordning har Kriminalvården begrän-

sade möjligheter att tillgodose psykiskt störda lagöverträdares vårdbehov. Samtidigt är vård-

behovet inte alltid av rättpsykiatrisk karaktär, varför inte överlämnade till rättpsykiatrisk vård 

är ett lämpligt alternativ i alla lägen. För att kravet på humanitet ska uppfyllas krävs att lämp-

lig och anpassad anstaltsvård verkligen kan komma till stånd. Att låta kravet på humanitet 

styra verkställigheten av utdömda påföljder rimmar väl med systemet i övrigt, då humanitets-

principen genomsyrar systemet i dess helhet. En ordning enligt vilken psykiskt störda lag-

överträdare erbjuds en för dem anpassad och lämplig vård och behandling oberoende av på-

följdsval är också av avgörande betydelse för det grundläggande syftet med straff – att mot-

verka återfall i brott. 
 
Ett genomförande av Psykiatrilagsutredningen framlagda betänkande skulle lösa flertalet av 

nuvarande ordning problem. Ett genomförande av förslaget i dess helhet skulle emellertid 

även medföra mindre lämpliga lösningar och det finns problem som fortsatt kommer stå olös-

ta, vilka kräver vidare utvärderingar och utredningar på området. Det som kan sägas med sä-

kerhet är att Sverige behöver få till en straffrättslig reglering för psykiskt störda lagöverträda-

re som lever upp till de grundläggande kraven på humanitet, proportionalitet och förutsebar-

het (rättssäkerhet). Kravet på humanitet bör i ett sådant system ha en särskilt framträdande 

roll, varigenom skuldprincipen iakttas och respekten för människovärdet kommer till uttryck. 

Psykiskt störda lagöverträdare tillhör en av samhällets svaga grupper och det är oacceptabelt 

att inte hantera frågor kring dessa på ett seriöst sätt. Det är lagstiftarens och rättstillämparens 

ansvar att försöka ge psykiskt störda lagöverträdare en vettig tillvaro även ur straffrättslig 

mening genom att erbjuda den vård de behöver. Sveriges rättssystem får aldrig riskera att för-

bise det vitala människovärdet.  
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