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Abstrakt	  
Genom att urskilja de faktorer som medför en förhöjd risk för brottslighet kan 
preventiva åtgärder anpassas för att motverka den enskilde individens 
återfallsbenägenhet i brottslighet. Individer med psykisk störning utgör en betydande 
del av de individer som begår brott och åtgärderna bör därmed anpassas utifrån deras 
riskfaktorer. För att undersöka vilka bakomliggande faktorer som medför att individer 
med psykisk störning återfaller i någon form av brottslighet gjordes en retrospektiv 
registerstudie med fokus på de individer som genomgått en rättspsykiatrisk 
undersökning under åren 1992-2002 och genom denna blivit diagnostiserade med en 
sexuell störning (N = 153).  Resultatet visade, i motsats till tidigare forskning, att 
förekomst av missbruk verkar vara en mindre viktig faktor för att predicera något 
återfall hos individer diagnostiserade med en sexuell störning. De individer som 
dömts till frivård återföll i högre grad jämfört med de som dömts till andra påföljder. 
Ökad ålder bidrog till minskad risk för återfall och individer diagnostiserade med 
exhibitionism uppvisade ökade odds (OR = 5,33) att återfalla jämfört med de 
individer som diagnostiserats med pedofili vilka istället uppvisade minskade odds 
(OR = 0,28) till återfall. Dessa resultat tyder på att fler åtgärder bör vidtas gällande 
individer diagnostiserade med exhibitionism samt att påföljden frivård bör ses över 
och kombineras med extra stöd, behandling och kontroll. 
 
Nyckelord: återfall, psykisk störning, sexuell störning, pedofili, exhibitionism, påföljd 
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Introduktion	  
Föreliggande studie avsåg att undersöka vilka faktorer som är associerade till återfall i 
generell, vålds- och/eller sexualbrottslighet hos individer diagnostiserade med en sexuell 
störning. Individer diagnostiserade med en sexuell störning utgör en betydande grupp av de 
som begår sexualbrottslighet (Långström, Sjöstedt & Grann, 2004). En föreställning många 
människor har är därmed att sexualbrott endast begås av individer med psykiska, och då 
framförallt sexuella, störningar – för vem skulle annars kunna begå något så hemskt som att 
förgripa sig på ett barn. Detta stämmer dock inte, i en studie rapporterades att endast 38% av 
de individer som begått sexuella övergrepp mot barn kunde diagnostiseras med en sexuell 
störning (Carlstedt, Innala, Brimse & Söderström Anckarsäter, 2005). Det är därmed viktigt 
att poängtera skillnaden mellan att begå sexualbrott och att vara diagnostiserad med en 
sexuell störning. Alla individer som begår sexualbrott är inte diagnostiserade med en sexuell 
störning likväl som att alla individer som är diagnostiserade med en sexuell störning inte 
begår sexualbrott.  
 
 
Sexuella	  störningar	  
Sexuella störningar, sexuella avvikelser eller parafilier som det också benämns syftar till 
varierande avvikande sammansättningar av fantasier och handlingar som leder till sexuell 
stimulering och orgasm (Nationalencyklopedin, 2012). Diskuteras kan huruvida sexuella 
störningar ska betecknas som psykiatriska diagnoser då en stor del av de sexuella störningarna 
handlar om kollisioner gällande åsikter och värderingar mellan individen och samhället 
(Sandnabba, Christianson & Granhag, 2008). Sexuella störningar ingår trots allt i den 
amerikanska klassifikationsmanualen för psykiska störningar (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disroders [DSM-IV]; APA, 2000) varav dessa räknas som psykiatriska 
diagnoser. 
 
De sexuella störningar som följande studie berör är exhibitionism, fetischism, impotens, 
pedofili, sexuell masoschism, sexuell sadism, transvesistisk fetischism, voyeurism och sexuell 
avvikelse utan närmare specifikation (UNS). 
 
Exhibitionism innebär att individen fantiserar om eller agerar genom att visa upp, det vill 
säga blotta, de egna genitalierna för någon främmande oförberedd person (APA, 2000). 
Fetischism innebär att individen i fråga känner sexuell åtrå till ett föremål eller en kroppsdel 
som vanligtvis inte uppfattas som upphetsande (APA, 2000). Impotens medför 
erektionsproblem som leder till sexuell oförmåga hos män (APA, 2000). Pedofili syftar till en 
vuxen människas dragning till ett barn som inte har nått puberteten och innefattar sexuellt 
upphetsande fantasier eller beteenden där individen har sexuellt umgänge med den 
minderåriga (APA, 2000). Sexuell masochism innebär att individen i fråga erhåller 
upphetsning av smärta och genom att bli sexuellt dominerad (APA, 2000). Sexuell sadism 
innebär en upphetsning kring situationer där offret lider psykiskt eller fysiskt (APA, 2000). 
Transvesistisk fetischism är åtrån till iklädandet av ett annat köns kläder och har således inget 
att göra med könsidentitetsproblem utan handlar om upphetsningen till att klä sig i det 
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motsatta könets kläder (APA, 2000). Voyeurism innebär att individen har fantasier, sexuella 
impulser eller beteenden som handlar om att som dold betraktare ta del av andra människors 
avklädning, nakenhet eller sexuella aktivitet (APA, 2000). Sexuell avvikelse UNS är 
samlingsnamnet på de störningar som ej uppfyller kriterierna för någon specifik sexuell 
störning men som ändock ses som en sexuell avvikelse (APA, 2000). Gemensamt för de 
sexuella störningarna är att de alla ska orsaka försämrad funktion i individens vardagliga liv 
samt pågå under minst en sexmånadersperiod (APA, 2000). Vid pedofili är sexuella fantasier 
med sådant innehåll tillräckligt för diagnos, med vid övriga sexuella störningar bör dock det 
sexuella intresset ges uttryck i beteendet för att diagnostiseras (Sandnabba et al., 2008).  
 
De sexuella störningarnas relation till brottslighet varierar gällande typ av störning. Eftersom 
handlingar av pedofili är förbjudet enligt svensk lag (Brottsbalken 6 kapitlet) finns ett 
samband till brottslighet och då framförallt sexualbrottslighet (Kafka, 2010). Även störningar 
som voyeurism, exhibitionism och frotteurism har visat sig förknippas med sexualbrottslighet 
(Kafka, 2010). Relationen mellan andra sexuella störningar och sexualbrottslighet samt 
generell brottslighet är mindre klar (Kingston, Seto, Firestone & Bradford, 2010). Poängteras 
ska återigen att bara för att en individ är diagnostiserad med en sexuell störning är det inte 
säkert att denne begår sexualbrott. Störningen kan dock uppdagas i de fall då en person begår 
sexualbrott eftersom att denne då ofta blir föremål för utredning och i vissa fall 
rättspsykiatrisk undersökning (RPU).  
 
Det är Rättsmedicinalverket som på uppdrag av domstolen utför en rättspsykiatrisk 
undersökning (RPU) för att på så sätt bedöma huruvida individen i fråga lider av en Allvarlig 
Psykisk Störning (APS) eller ej (SOSFS 1996:14). Detta underlag skickas sedan till 
domstolen som i sin tur tar ställning till frågan gällande vilken påföljd som ska dömas ut. 
Psykisk störning i allmänhet och Allvarlig Psykisk Störning (APS) i lagens mening i 
synnerhet är komplexa begrepp där det sistnämnda grundar sig i en juridisk definition om en 
persons fungerande vid tillfället för den brottsliga handlingen (Sturup & Kristiansson, 2007). 
Allvarlig psykisk störning är i sig självt inte någon diagnos utan omfattar tillstånd av bland 
annat psykotisk karaktär, allvarliga depressioner, personlighetsstörning med 
impulsgenombrott av psykotisk karaktär samt svårare tillstånd av alkoholism såsom 
alkoholpsykoser (SOSFS 2000:12).  
 
Fram till den 1 juli 2008 fick fängelse ej dömas ut i det fall då en individ led av en allvarlig 
psykisk störning utan individen skulle då istället dömas till rättspsykiatrisk vård med eller 
utan särskild utskrivningsprövning. Lagen har nu omformulerats och det tidigare 
fängelseförbudet har ändrats till ett antagande om att annan påföljd än fängelse ska utdömas 
(Brottsbalken 30 kapitlet 6§). I de fall där en individ ej har begått ett brott men uppfyller 
kriterierna för allvarlig psykisk störning kan denne istället vårdas enligt lagen om psykiatrisk 
tvångsvård (LPT) (SOSFS 2000:12). För att uppfylla kriterierna för denna typ av vård krävs 
det att individen i fråga på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden 
har ett behov av psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses på annat sätt än att individen blir 
intagen för heldygnsvård samt att individen i fråga motsätter sig denna vård (SOSFS 
2000:12). 
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Sexuella störningar är i sig självt inte någon allvarlig psykisk störning men väl en psykisk 
störning som i kombination med andra faktorer och diagnoser kan utgöra ett sådant tillstånd. 
Eftersom de olika sexuella störningarnas relation till brottslighet varierar så gör även dess 
relation till återfall i brottslighet det. Individer diagnostiserade med pedofili har visat sig ha en 
hög återfallsfrekvens i sexualbrottslighet (Långström et al., 2004) medan det i relationen 
mellan individer diagnostiserade med sexuell sadism och återfall ej har kunnat påvisas något 
signifikant samband (Kingston et al., 2010). Relativt lite forskning finns kring de sexuella 
störningarnas påverkan på återfall i brottslighet och det är heller inte alltid störningen som är 
orsaken till brotten utan bakomliggande faktorer i individens liv kan vara de primära 
orsakerna. Genom att identifiera de faktorer hos individerna som utgör ökad risk för återfall i 
brottslighet ökas kunskapen kring ämnet vilket underlättar vid preventiva åtgärder gällande 
återfall. 
 
 
Orsaker	  till	  återfall	  
Att individer återfaller i någon form av brottslighet kan bland annat förklaras av kliniska, 
kriminologiska och sociala faktorer (Bonta, Law & Hanson, 1998). Beroende på grad och typ 
av brottslighet, individens personliga omständigheter samt strukturella förändringar kan 
orsaker till återfall i brottslighet diskuteras utifrån olika biologiska, psykologiska, 
socialpsykologiska och sociologiska faktorer (Sarnecki, 2009).  
 
Enskilda faktorer som har visat sig påverka om en individ återfaller i brottslighet är bland 
annat låg ålder, manligt kön, låg socioekonomisk status, låg utbildningsnivå och antisociala 
värderingar (Bonta et al., 1998). Psykisk störning har även visat sig vara en betydande faktor 
gällande återfall i många former av brottslighet och har identifierats som den viktigaste 
prediktorn gällande återfall i sexualbrottslighet bland vuxna och unga sexualbrottsdömda 
(Hanson & Morton-Bourgon, 2005). Alla individer som begår sexualbrottslighet uppvisar inte 
en psykisk störning men trots detta har psykisk störning och avvikande sexuella preferenser 
visat sig vara vanligt förekommande bland individer som begår sexualbrottslighet (Bonta et 
al., 1998; Hanson & Morton-Bourgon, 2005; Leue, Borchard & Hoyer, 2004). Dessa 
avvikande sexuella intressen innebär exempelvis sexuellt umgänge med barn eller fetischism 
(Hanson & Morton-Bourgon, 2005), faktorer som enligt DSM-IV (APA, 2000) kan räknas 
som sexuella störningar. Trots att personer med psykisk störning begår en relativt liten del av 
den totala brottsligheten är kriminaliteten bland de som är psykiskt sjuka högre än i andra 
grupper (Hodgins, 1998; Thornicroft, 2006). Då psykisk störning, brottslighet och framförallt 
återfall i någon form av brottslighet har visat sig ha ett samband (Monahan & Steadman, 
1994) är det utöver andra faktorer som är associerade med återfall av vikt att beakta den 
sexuella störningen för att preventivt förhindra framtida brottslighet. 
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Preventiva	  åtgärder	  
Kriminalvård och rättspsykiatri har som mål att förhindra återfall i brottslighet 
(Kriminalvården, 2012; Rättspsykiatriska Regionkliniken Sundsvall, 2012). För att förebygga 
återfall i brottslighet genomförs därmed riskbedömningar för att på så sätt identifiera de 
faktorer i individens liv som är av vikt att ta hänsyn till vid preventiv bedömning 
(Rättspsykiatriska Regionkliniken Sundsvall, 2012). En riskbedömningsmanual som är väl 
använd och som har visat sig ha hög grad av validitet och reliabilitet (Douglas & Reeves, 
2010) är Historical-Clinical-Risk Management-20 [HCR-20] (Webster, Douglas, Eaves & 
Hart, 1997). HCR-20 är uppdelat i tre delar;  
 

• Historiska data vilket omfattar faktorer som fokuserar på dåtida variabler i individens liv, 
som exempelvis tidigare våldshandlingar och problem på arbetsmarknaden. 
 

• Kliniska data som innehåller dynamiska, nutida faktorer som kan förändras över tid. 
Exempelvis förekomst av negativ attityd och brist på insikt. 
 

• Riskhanteringsdata vilket berör faktorer gällande individens framtid, exempelvis huruvida 
individen har eller inte har en realistisk framtidsplanering. 
 
Gällande generellt våld är HCR-20 ett bra verktyg för att bedöma risk, forskning har dock 
visat att i specifika typer av våld, exempelvis partnervåld eller sexuellt våld, kan andra 
riskfaktorer vara än mer viktiga att ta hänsyn till (Kropp, Hart, Webster & Eaves, 2003; Boer, 
Hart, Kropp & Webster, 1998). 
 
För att förhindra att individer som begått sexualbrott återfaller inom brottsligheten har 
riskbedömningsmanualen Manual for Sexual Violence Risk-20 [SVR-20] (Boer et al., 1998) 
framtagits. Manualen berör 20 faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid preventiva åtgärder 
gällande återfall bland sexualbrottslingar. Faktorerna är indelade i tre grupper; 
 

• Psykosocial anpassning vilket omfattar faktorer som bland annat psykisk sjukdom, alkohol- 
eller drogmissbruk och tidigare våldsbrottslighet. 
 

• Sexbrott som innehåller faktorer gällande exempelvis sexualbrottslighetens upptrappning och 
variation samt attityden individen uppvisar gällande brottsligheten. 
 

• Framtidsplaner vilket berör individens attityd till behandling samt förekomst eller avsaknad 
av realistisk framtidsplanering. 
 
Författarna till de båda riskbedömningsmanualerna påpekar dock att det vid varje enskilt fall 
kan finnas individuella faktorer som är avgörande för den slutgiltiga riskbedömningen och 
som därav ska tas hänsyn till (Boer et al., 1998; Webster et al., 1997).  
 
Med grund i dessa riskbedömningar arbetar kriminalvård samt rättspsykiatri preventivt genom 
behandlingsprogram för att med hänsyn till individens riskfaktorer förhindra framtida 
brottslighet (Kriminalvården, 2012; Rättspsykiatriska Regionkliniken Sundsvall, 2012). 
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Kriminalvården har för detta ändamål utarbetat ett antal behandlingsprogram som bygger på 
kognitiva behandlingsprocesser som är både psykodynamiska samt beteendeterapeutiska 
(Kriminalvården, 2012). Programmen syftar till att bland annat utveckla individens förmåga 
till att hantera känslor, känna empati samt förbättra sin sociala förmåga (Kriminalvården, 
2012). Rättspsykiatrin har utarbetat likvärdiga behandlingsstrategier där behandlingarna bland 
annat fokuserar på att individen ska förbättra sin insikt gällande det brott som har begåtts, 
uppvisa en empatisk förmåga för offret samt bli medveten om sina kognitiva förvrängningar 
(Rättspsykiatriska Regionkliniken Sundsvall, 2012). Dessa typer av behandlingar har visat sig 
vara framgångsrika på grund av att de riktar sig mot de riskfaktorer som tar hänsyn till de 
kriminogena behoven, det vill säga de som har ett samband med kriminellt beteende (Bonta & 
Andrews, 2007). 
 
Att behandla samt förebygga kriminellt beteende och återfall i brottslighet bland individer 
med psykisk störning är komplext där många faktorer utöver den psykiska störningen ska tas 
med i bedömningen. Forskning inom området gällande vilka faktorer som samvarierar med 
återfall i brottslighet bland psykiskt sjuka kan även sägas ha bildat två läger (Edberg, Sturup 
& Kristiansson, 2010) där den ena sidan anser att kliniska faktorer så som diagnos och 
psykiatrisk behandling predicerar framtida återfall väl (Sturidsson, Haggård-Grann, 
Lotterberg, Dernevik & Grann, 2004). Den andra sidan anser istället att sociala faktorer är de 
som bäst predicerar återfall (Estroff, Zimmer, Lachicotte & Benoit, 1994; Hanson & Harris, 
2001). Att predicera återfall, det vill säga att förutsäga vilka individer som kommer att 
återfalla eller ej, är inte av högst intresse utan målet är istället att preventivt förhindra återfall i 
brottslighet (SOU 2002:26). Då forskning av sexuella störningars påverkan gällande återfall i 
annan brottslighet än sexualbrottslighet är bristfällig är det av intresse att undersöka huruvida 
bakomliggande faktorer gällande återfall skiljer sig åt mellan de olika typerna av brottslighet 
(generell, vålds- och sexualbrottslighet). 
 
 
Hypoteser	  
Faktorer som har visat sig vara korrelerade med en ökad risk för återfall i sexualbrottslighet 
bland sexualbrottsdömda är låg ålder (Hanson & Bussière, 1998), psykopati och antisocial 
personlighetsstörning samt dynamiska riskfaktorer såsom sexuell upptagenhet och allmän 
självregleringsproblematik (Hanson & Morton-Bourgo, 2005). Även faktorer som låg 
utbildningsnivå, stress, tidigare kontakt med psykiatrisk vård, dåliga arbetsförhållanden och 
även tillgång till vapen är relaterade till återfall i sexualbrottslighet (Monahan, 1997). 
Missbruk och låg socioekonomisk status (Långström, 1999) samt specifika störningar såsom 
schizofreni eller annan psykossjukdom (Fazel & Grann, 2004) har även identifierats som 
viktiga faktorer gällande återfall i sexualbrottslighet bland individer med psykisk störning.  
 
Med utgångspunkt i resonemanget ovan är hypotesen att dessa faktorer även är associerade 
med återfall i generell, vålds- samt sexualbrottslighet bland individer som är diagnostiserade 
med sexuella störningar. 
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Syfte	  
Studien syftade till att inom ett urval av rättspsykiatriskt undersökta, vilka är diagnostiserade 
med sexuella störningar, undersöka vilka faktorer som är associerade med återfall i 
brottslighet. 
 
 
Frågeställningar	  

-‐ Vilka variabler korrelerar med återfall i generell, vålds- och/eller sexualbrottslighet 
hos individer som är diagnostiserade med en sexuell störning? 

-‐ Vilka variabler samvarierar med återfall i generell, vålds- och/eller sexualbrottslighet 
hos individer som är diagnostiserade med en sexuell störning? 

-‐ Vilka skillnader finns gällande återfall bland de olika undergrupperna av sexuell 
störning? 

 
 

Metod	  
	  
Tillvägagångssätt	  
För att besvara syftet genomfördes en retrospektiv deskriptiv registerstudie där ett redan 
färdigt dataset som samlats in för studien Återfall i brott hos rättspsykiatriskt undersökta 
(Edberg et al., 2010) användes. Data bestod av rättspsykiatriska undersökningar vid 
Rättsmedicinalverket under tidsperioden 1 januari 1992 till 31 december 2002 som samlades 
in genom Rättsmedicinalverkets Centrala Arkiv (RCA). Övrig data såsom 
kriminalvårdspåföljd och socioekonomisk status inhämtades från Kriminalvården, Statistiska 
Centralbyrån (SCB) och Epidemiologiskt Centrum (EpC) vid Socialstyrelsen (Edberg et al., 
2010).  
 
För nuvarande studie användes den del av datasetet som berörde individer som diagnostiserats 
med en sexuell störning. En totalundersökning genomfördes därmed på grund av att alla 
individer som begått en rättspsykiatrisk undersökning mellan åren 1992 till 2002 och som 
utifrån detta diagnostiserats med en sexuell störning inkluderades. Det komprimerade 
datasetet kodades in av Joakim Sturup, en av författaren till det aktuella arbetets handledare. 
 
 
Urval	  
Populationen i ursprungsstudien av Edberg et al. (2010) bestod av 5943 stycken individer som 
genomgått rättspsykiatriska undersökningar under tidsperioden 1 januari 1992 till 31 
december 2002. Av dessa var 90% män och 10% kvinnor vilket är en mindre andel kvinnor 
än i den kriminella populationen i samhället i stort (BRÅ, 2011). Sexuell störning förelåg hos 
153 stycken individer där 100% var män. Medelåldern var 39 år (SD = 13) där den yngsta 
individen var 17 år och den äldsta 76 år. Urvalet bestod till störst del av individer 
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primärdiagnostiserade med pedofili (69%). För andra förekommande primära diagnoser, se 
Tabell 1.  
 
Tabell 1 
Förekommande primära diagnoser hos urvalet (N = 153) 
 

Primära diagnoser Frekvens (N) Procent (%) 

Exhibitionism 
Fetischism 
Impotens 
Pedofili 
Sexuell avvikelse UNS 
Sexuell masochism 
Sexuell sadism 
Transvestitisk fetischism 
Voyeurism 

  18 
    2 
    1 
105 
  17 
    1 
    5 
    2 
    2 

  12 
    1 
    1 
  69 
  11 
    1 
    3 
    1 
    1 

Totalt 153 100 
 
Förutom den primära sexuella störningen uppvisade 119 stycken individer någon form av 
samsjuklighet där antalet ytterligare förekommande diagnoser varierade från mellan en till sex 
stycken per individ. Totalt förekom 184 stycken överlappande diagnoser. Vanligt 
förekommande kombinationer av diagnoser var personlighetsstörning tillsammans med 
mental retardation, missbruk och/eller depression. För fördelning av antalet förekommande 
diagnoser hos det totala urvalet, se Tabell 2. 
 
Tabell 2 
Frekvensfördelning av antalet överlappande diagnoser bland de 153 deltagarna 
 

Förekommande 
diagnoser 

Frekvens (N) Procent (%) 

Bipolär sjukdom 
Demens 
Depression 
Missbruk 
Psykossjukdom 
Schizofreni 
Övrig psykossjukdom 
Asperger 
Impulskontrollstörning 
Mental retardation 
Personlighetsstörning 
Uppförandestörning UNS 
Stress/kris 

  1 
  3 
11 
29 
  7 
  3 
  4 
  7 
  5 
14 
92 
  1 
  7 

  1 
  2 
  7 
19 
  5 
  2 
  3 
  5 
  3 
  9 
60 
  1 
  5 
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Vid den rättspsykiatriska undersökningen var majoriteten av individerna häktade (118; 77%, 
missing = 1) medan övriga var på fri fot (34; 22%, missing = 1) vid tillfället för 
undersökningen. Allvarlig psykisk störning vid undersökning samt gärning bedömdes 
föreligga i en något större del av fallen (84; 55%) jämfört med (69; 45%). De påföljder som 
individerna dömdes till var fängelse (48; 31%), rättspsykiatrisk vård (77; 50%), frivård (23; 
15%) och övrig påföljd (5; 3%). 
 
Av individerna diagnostiserade med sexuell störning hade majoriteten (136; 89%) begått 
någon form av sexualbrott som indexbrott. För övrigt förekommande indexbrott, se Tabell 3.  
 
Tabell 3 
Förekommande indexbrott hos urvalet (N = 153) 
 

Indexbrott Frekvens (N) Procent (%) 
Djurplågeri 
Grov misshandel 
Grov stöld 
Misshandel 
Mord 
Människorov 
Olaga frihetsberövande 
Olaga hot 
Sexualbrott 
Skadegörelse 
Stöld 
Trafikbrott 
Vållande till annans död + 
Misshandel 

    1 
    2 
    1 
    1 
    3 
    1 
    1 
    3 
136 
    1 
    1 
    1 
    1 

   1 
   1 
   1 
   1 
   2 
   1 
   1 
   2 
 89 
   1 
   1 
   1 
   1 

Totalt 153 100 
 
 
Statistisk	  analys	  
Då studien hade som mål att undersöka ett fenomen genom statistik teknik, det vill säga att 
genom dataprogrammet SPSS, vilket används för statistisk analys, jämföra variabler för att 
identifiera återfallsrelaterade faktorer, användes en kvantitativ metod. Kvantitativ metod 
innebär ett systematiskt insamlande av empiriska och kvantifierbara data där ändamålet med 
studien är att testa teorier och hypoteser (Jacobsen, 2007). I detta fall innebar det att genom 
datainsamling och statistisk slutledning testa om studiens hypotes är giltig samt om denna går 
att generalisera, vilket också är den kvantitativa metodens önskan. 
 
Genom statistikprogrammet SPSS (Version 19) gjordes statistiska analyser för att bedöma 
korrelation och samvariation mellan variablerna. Diverse kors- och frekvenstabeller samt χ2

 -
test gjordes för att få en beskrivning av gruppen och för att se huruvida enskilda variabler 
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korrelerade och dessutom för att kunna jämföra likheterna och skillnaderna gällande återfall 
bland de olika undergrupperna av sexuell störning. 
 
Då Test of Homogeneiry of Variance visade att data gällande tid till återfall i dagar var 
snedfördelat användes Kruskal-Wallis test för att undersöka om det fanns några skillnader 
gällande tid till återfall mellan de olika undergrupperna av sexuell störning. Kruskal-Wallis 
test är ett ickeparametriskt alternativ till envägs variansanalys och används för att jämföra 
medelvärden mellan grupper när data inte är normalfördelad (Pallant, 2010). Kruskal-Wallis 
test kan hantera data på ordinalskalenivå och kan jämföra fler än två oberoende grupper 
(Pallant, 2010). 
 
Logistisk regression genomfördes för att se vilka variabler som var associerade med om en 
individ diagnostiserad med en sexuell störning återföll i brottslighet eller ej. Logistisk 
regression kan användas för att beskriva relationen mellan flera oberoende variabler och den 
beroende variabeln (Pallant, 2010). Syftet med den logistiska regressionen är att finna en 
modell för hur en viss beroende variabel påverkas av de oberoende variablerna och målet är 
att sedan applicera denna modell på antingen ett annat eller ett större urval (Pallant, 2010). 
Logistisk regression kan, till skillnad från linjär regression, användas då den beroende 
variabeln är binär, det vill säga bara kan anta två värden (Pallant, 2010). Eftersom den 
beroende variabeln kan vara binär finns det inga krav på normalfördelning utan analysen kan 
hantera en snedfördelad data (Pallant, 2010). 
 
 
Definitioner	  
Återfall i brottslighet definieras som förekomst av fällande dom i Lagföringsregistret och 
samtliga brott som är registrerade i Svenska Statistiska Centralbyråns lagföringsregister ingår 
(Edberg et al., 2010). Med diagnostisering av sexuell störning menas den diagnos som ingår 
under kapitlet gällande sexuella störningar i DSM-IV (APA, 2000) och som har fastställts av 
behörig läkare eller rättspsykiatriker. 
 
Socioekonomisk	  status	  [SES] baseras på följande kriterier (Edberg et al., 2010); 
 
Inkomstgrupp 
Definieras som summan av bruttolön samt deklarerad inkomst från aktiv näringsverksamhet 
och grundar sig i riktlinjer från SCB (Edberg et al., 2010). Till låginkomsttagare räknas de 
individer med inkomst på 50% under medianen för hela landet, till medelinkomsttagare 
räknas de individer vars inkomst motsvarar medelvärdet för hela landet, och till 
höginkomsttagare räknas de individer med inkomst högre än dubbla medianvärdet för hela 
landet (Edberg et al., 2010). Definitionen grundar sig på medel- och medianvärden för år 
1997 (Edberg et al., 2010). 
 
1 = Låginkomsttagare: 0-89 999kr/år 
2 = Låg medelinkomsttagare: 90 000-119 999kr/år 
3 = Medelinkomsttagare: 120 000-179 999kr/år 
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4 = Hög medelinkomsttagare: 180 000-229 999kr/år 
5 = Höginkomsttagare: >230 000kr/år 
 
Utbildningsgrupp 
1 = < 9års grundskola 
2 = 9års grundskola 
3 = Gymnasial utbildning upp till 3 år 
4 = Eftergymnasial utbildning upp till 3 år, forskarutbildning 
 
Sysselsättning 
1 = Icke förvärvsarbete 
2 = Förvärvsarbete 
 
Summan av inkomstgrupp, utbildningsnivå och sysselsättning leder till ett tal av 
socioekonomisk status som utläses enligt följande: 
SES Låg: 3-5 
SES Medel: 6-8 
SES Hög: 9-11 
 
Ålder	  
Åldersgrupperna är uppdelade i 5-årsintervall enligt följande: 
Grupp 1 – 15-19 år 
Grupp 2 – 20-24 år 
Grupp 3 – 25-29 år 
Grupp 4 – 30-34 år 
Grupp 5 – 35-39 år 
Grupp 6 – 40-44 år 
Grupp 7 – 45-49 år 
Grupp 8 – 50-54 år 
Grupp 9 – 55-59 år 
Grupp 10 – 60-64 år 
Grupp 11 – 65-69 år 
Grupp 12 – 70-74 år 
Grupp 13 – 75-79 år 
	  
Invandrarbakgrund	  
Till invandrarbakgrund räknas de som är utrikesfödda samt de inrikesfödda vars antingen ena 
eller bägge föräldrar är utrikesfödda. 
 
Indexbrott	  
Till indexbrott räknas det brott som enligt domen har högst straffvärde. I de fall där individen 
endast är dömd för ett brott är detta indexbrottet. 
	  
Sexualbrott	  
Definieras enligt brottsbalkens sjätte kapitel, 1-8§, 10§, 15§. 
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Våldsbrott	  
Våldsbrott definieras som alla brott (utöver sexualbrott) med inslag av våld, oavsett graden av 
våld, mellan gärningsman och offer (eller potentiellt offer). Till våldsbrott räknas de brott som 
återfinns i brottsbalkens tredje kapitel, i detta fall misshandel, grov misshandel, mord och 
vållande till annans död + misshandel. 
	  
Generell	  brottslighet	  
Till detta räknas övrig brottslighet som ej innefattas under vålds- eller sexualbrottslighet, det 
vill säga djurplågeri, grov stöld, människorov, olaga frihetsberövande, olaga hot, 
skadegörelse, stöld och trafikbrott. 
 
Övrig	  påföljd	  
Till övrig påföljd räknas sluten ungdomsvård, vård inom socialtjänst, villkorlig dom samt 
samhällstjänst. 
 
 
Begränsningar	  
Urvalet begränsades till de 153 individer som genomgått en rättspsykiatrisk undersökning 
under perioden 1 januari 1992 till 31 december 2002 och som utifrån detta blev 
diagnostiserade med en sexuell störning. I de fall då en enskild individ hade genomgått 
flertalet rättspsykiatriska undersökningar under tidsperioden inkluderades endast den första 
undersökningen i uppsättningen av data (Edberg et al., 2010). Ytterligare begränsningar har 
skett automatiskt i och med att data redan är inkodat och uppgifterna avidentifierade vilket har 
bidragit till att det inte har funnits någon möjlighet att komplettera med fler variabler eller 
annan önskvärd data. 
 
 
Etiska	  aspekter	  
Data som samlats in och analyserats i studien har behandlats konfidentiellt. Med detta innebär 
att det för utomstående är praktiskt taget omöjligt att i studiens material identifiera enskilda 
personer (Jacobsen, 2007). Uppgifterna som har använts är avidentifierade då de har kodats in 
i datasetet och författaren har ej haft möjlighet att gå tillbaka till ursprungsdata för att 
därigenom tillgå specifika personrelaterade uppgifter. Utifrån födelseår samt brottsrubricering 
finns dock möjligheten att för författaren knyta an identifierbara uppgifter varav studien ej 
kan anses som helt anonym för de individer som ingår i datasetet. Vid presentation av resultat 
samt i det modifierade datasetet som används för statistiska beräkningar har dock dessa 
uppgifter uteslutits för att skydda individernas identiteter. 
 
Gällande datasäkerhet vidtas åtgärder för att skydda informationen med hjälp av lösenord 
samt begränsad åtkomlighet. Det garanteras även att informationen enbart används i det syfte 
för vilket den har samlats in. Genom författarens underskrift av sekretessavtal från Karolinska 
Institutet garanteras även att uppgifterna ej kommer att spridas vidare och inte heller i något 
syfte användas emot personerna ifråga. 
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Resultat	  
	  
Deskriptiv	  data	  
Totalt återföll 29% (n = 45) av individerna diagnostiserade med en sexuell störning i någon 
form av brottslighet. Återfall i sexualbrott begicks av 7% (n = 3) av dessa, återfall i våldsbrott 
av 20% (n = 9), både sexualbrotts- samt våldsåterfall begicks av 49% (n = 22) och övrigt 
återfall av 24% (n = 11).  
 
Sexuell	  störning	  
Av det totala antalet individer som återföll i någon form av brottslighet var den största delen 
primärdiagnostiserade med pedofili 42%. För återfallsfrekvens gällande övriga sexuella 
störningar, se Tabell 4. 
 
Tabell 4 
Fördelningen av primära sexuella störningar hos individerna som återföll (n = 45) 
 

Primär sexuell störning Återfallsfrekvens (n) Procent (%) 
Exhibitionism 
Fetischism 
Impotens 
Pedofili 
Sexuell avvikelse UNS 
Sexuell masoschism 
Sexuell sadism 
Transvesistisk fetischism 
Voyeurism 

13 
  1 
  0 
19 
  7 
  1 
  3 
  1 
  0 

  29 
    2 
    0 
  42 
  16 
    2 
    7 
    2 
    0 

Totalt 45 100 
	  
Ålder	  
Hos de 45 individer som återföll i brottslighet var medelåldern 35 år (SD = 13).  
 
Bakgrund	  
En stor del av det totala antalet individer i urvalet var svenska medborgare (140; 92%, missing 
= 1) medan få var utrikesfödda (16; 11%). Majoriteten av de individer som återföll var 
svenska medborgare (40; 89%) medan endast ett fåtal av återfallsförbrytarna var födda utrikes 
(6; 13%).  
 
Socioekonomisk	  status	  [SES]	  
Gällande socioekonomisk status befann sig störst andel individer i gruppen LÅG medan 
gruppen MEDEL innehöll minst antal individer. Störst andel individer som återföll befann sig 
inom gruppen LÅG, se Tabell 5. 
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Tabell 5 
Fördelningen gällande SES samt återfallsfrekvensen (N = 153)  
 

SES Frekvens (N) Procent (%) Återfallsfrekvens (n) Procent (%) 
LÅG 
MEDEL 
HÖG 
Missing 

  65 
  27 
  51 
  10 

  42 
  18 
  33 
    7 

24 
  9 
  7 
  5 

  53 
  20 
  16 
  11 

Totalt 153 100 45 100 
 
Samsjuklighet	  
Av de 45 stycken individer som återföll i någon form av brottslighet uppvisade majoriteten 
samsjuklighet av något slag (34; 76%).	  

RPU-‐data	  
Av de som dömdes till rättspsykiatrisk vård återföll en förhållandevis låg andel av individerna 
(17; 22%) likväl var återfallsfrekvensen låg bland de som dömdes till fängelse (14; 29%). De 
som dömdes till frivård uppvisade den högsta återfallsfrekvensen (14; 61%) medan det bland 
de individer som dömts till övrig påföljd inte återfanns något återfall (0; 0%).  
 
Av de individer som primärdiagnostiserats med pedofili (105; 69%) dömdes den största delen 
till rättspsykiatrisk vård (52; 50%) och fängelse (38; 36%) medan endast ett fåtal dömdes till 
frivård (12; 11%) eller övrig påföljd (3; 3%). Inom gruppen av de individer som 
primärdiagnostiserats med exhibitionism (18; 12%) var de vanligaste påföljderna 
rättspsykiatrisk vård (10; 56%) och frivård (6; 33%). Bland de individer som 
primärdiagnostiserats med pedofili och uppvisade någon form av återfall (19; 42%) var den 
största delen av dessa dömda till rättspsykiatrisk vård (7; 37%) eller fängelse (7; 37%) medan 
minst andel var dömda till frivård (5; 26%). Detta till skillnad mot de individer som 
primärdiagnostiserats med exhibitionism och uppvisade någon form av återfall (13; 29%) där 
istället den största andelen av individerna var dömda till frivård (6; 46%) eller rättspsykiatrisk 
vård (6; 46%).  
 
Av det totala antalet individer som var på fri fot vid tillfället för den rättspsykiatriska 
undersökningen var återfallsfrekvensen högre (13; 38%) än hos de individer som var häktade 
vid undersökningstillfället (32; 27%). Hos de individer som bedömdes lida av allvarlig 
psykisk störning vid undersökning samt gärning var återfallsfrekvensen lägre (21; 25%) än 
hos de som ej bedömdes lida av allvarlig psykisk störning (24; 35%). 
 
 
Återfallsanalys	  
χ2

 -test genomfördes för att undersöka om skillnader fanns mellan påföljden rättspsykiatrisk 
vård och påföljden fängelse gällande sannolikhet för återfall. Resultatet visade att det inte 
fanns någon signifikant skillnad mellan de olika påföljderna och återfallsstatus ( χ2

  (1, 125) = 
.462, p = .497 ). 
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χ2

 -test genomfördes för att undersöka om skillnader fanns mellan påföljden rättspsykiatrisk 
vård och övriga påföljder gällande sannolikhet för återfall. Resultatet visade att det inte fanns 
någon signifikant skillnad mellan påföljd och återfallsstatus ( χ2

  (1, 153) = 3.336, p = .068 ). 
 
χ2

 -test genomfördes för att inom gruppen av individer diagnostiserade med pedofili 
undersöka om skillnader fanns mellan påföljden rättspsykiatrisk vård och övriga påföljder 
gällande sannolikhet för återfall. Resultatet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad 
mellan påföljd och återfallsstatus ( χ2

  (1, 105) = .937, p = .333 ). 
 

Kruskal-Wallis test genomfördes med Tid till något återfall i dagar som beroende variabel 
och Diagnosgrupp som oberoende variabel. Variabeln Diagnosgrupp delades upp i 
kategorierna Pedofili, Exhibitionism och Övriga sexuella störningar. Kategorin Övriga 
sexuella störningar innefattar Transvestitisk fetischism, Fetischism, Sexuell masochism, 
Sexuell sadism och Sexuell avvikelse UNS. Dessa slogs ihop till en gemensam kategori på 
grund av att de var för sig innehöll så få individer samt det faktum att huvudstörningarna 
inom parafilier är pedofili och exhibitionism. Kruskal-Wallis test visade en statistisk 
signifikant skillnad ( χ2

  (2, 45) = 7.45, p = .024 ) i tid till något återfall i dagar mellan de tre 
olika diagnosgrupperna (Grupp1, n = 19: Pedofili, Grupp2, n = 13: Övriga sexuella 
störningar, Grupp3, n = 13: Exhibitionism). Pedofili uppvisade ett högre medianvärde (Md = 
2032) än Övriga sexuella störningar (Md = 1129). Exhibitionism uppvisade det lägsta 
medianvärdet (Md = 692). Med detta menas att det för individer diagnostiserade med pedofili 
gick fler dagar till återfall jämfört med övriga sexuella störningar och exhibitionism. För 
medelranking gällande tiden till återfall se Tabell 6. 
 
Tabell 6 
Medelrankning gällande tiden till återfall i dagar 
 

Diagnosgrupp Frekvens (n) Mean Rank 
Pedofili 
Övriga sexuella störningar 
Exhibitionism 

19 
13 
13 

28,68 
21,77 
15,92 

Totalt 45  
 
Univariata logistiska regressioner utfördes med tre separata beroende variabler; Något återfall 
(Ja/Nej), Sexualbrottsåterfall (Ja/Nej) och Våldsbrottsåterfall (Ja/Nej). Signifikanta variabler 
(p < .05) från de univariata logistiska regressionerna analyserades vidare i tre separata 
multivariata logistiska regressioner. Detta för att undersöka om det fanns några skillnader 
gällande vilka variabler som korrelerade samt samvarierade för de olika typerna av 
återfallsbrott.  
 
Multivariat logistisk regression med Något återfall som beroende variabel visade att de 
oberoende variablerna Ålder, Pedofili och Exhibitionism var signifikanta (p < .05). Dessa 
variabler testades för samkorrelation med signifikansgränsen p < .05. Då inga av variablerna 
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samkorrelerade analyserades dessa variabler vidare i en ytterligare multivariat logistisk 
regression som genomfördes stepwise. Totalt 153 fall inkluderades i analysen och den 
fullständiga modellen var signifikant tillförlitlig ( χ2

  (3, 153) = 39.22, p = .000 ). Modellen 
predicerade 77% rätt gällande Något Återfall. Tabell 7 visar att Ålder, Pedofili och 
Exhibitionism predicerar återfall i någon form av brottslighet. Värdet på koefficienten 
gällande Ålder visar att en ökning av ett år i ålder är associerat med ett minskat odds gällande 
återfall med en faktor på 0,94. Koefficienten gällande Pedofili visar på att förekomst av 
pedofili är associerat med ett minskat odds gällande återfall med en faktor på 0,28 medan 
förekomst av exhibitionism istället leder till ett ökat odds gällande återfall med en faktor på 
5,33. Med detta menas att sannolikheten för att en person ska återfalla är 5,33 gånger högre 
för en individ som är diagnostiserade med exhibitionism än för en individ som inte är 
diagnostiserad med exhibitionism. För de enskilda variablernas koefficienter, se Tabell 7. 
 
Tabell 7 
Koefficienter från multivariat logistisk regression gällande Något återfall 
 

Variabler B S.E. Wald df Sig. Exp (B) 
Ålder 
Pedofili 
Exhibitionism 

-,060 
-1,267 
1,672 

,019 
,440 
,601 

10,147 
8,298 
7,751 

1 
1 
1 

,001 
,004 
,005 

,942 
,282 
5,326 

Konstant 1,909 ,778 6,014 1 ,014 6,746 
Cox Snell R2 = ,226. Nagelkerke R2 = ,322. p = .000. 

 
ROC Curve med Predicted probability från den multivariata logistiska regressionen som Test 
variable och Något Återfall som State variable visade att hela ekvationen kunde klassificera 
korrekt till 80% (AUC = 0.80, [CI 95% 0.72-0.89], p < .001). 
 
Multivariat logistisk regression med Återfall i sexualbrott som beroende variabel visade att de 
oberoende variablerna Förekomst av tidigare RPU, Påföljd Frivård och Exhibitionism var 
signifikanta (p < .05). Det fanns en tendens till signifikans hos variabeln Schizofreni (p = 
.054) och vid ett större urval hade troligtvis denna variabel visat sig vara signifikant men på 
grund av det begränsade urvalet valdes variabeln bort ur den fortsatta analysen. De 
signifikanta variablerna testades för samkorrelation med signifikansgränsen p < .05. 
Korrelationsmatrisen visade att det fanns en samkorrelation mellan variablerna Exhibitionism 
och Påföljd Frivård (p = .204). Därför genomfördes två separata multivariata logistiska 
regressioner, en med de oberoende variablerna Förekomst av tidigare RPU och Påföljd 
Frivård, samt en med de oberoende variablerna Förekomst av tidigare RPU och 
Exhibitionism. 
 
De signifikanta variablerna Förekomst av tidigare RPU och Påföljd Frivård analyserades 
vidare i en ytterligare multivariat logistisk regression som genomfördes stepwise. Totalt 138 
fall inkluderades i analysen och den fullständiga modellen var signifikant tillförlitlig (χ2

  (2, 
138) = 30.835, p = .000 ). Modellen predicerade 86% rätt gällande Återfall i sexualbrott. 
Tabell 8 visar att Förekomst av tidigare RPU och Påföljd Frivård predicerar återfall i 
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sexualbrottslighet. Värdet på koefficienten gällande tidigare RPU visar att förekomst av 
tidigare RPU är associerat med ökad odds gällande återfall i sexualbrott med en faktor på 
11,622. Koefficienten gällande Påföljd Frivård visar på att förekomst av frivård leder till en 
ökad odds gällande återfall i sexualbrott med en faktor på 19,535.Med detta menas att 
sannolikheten för att en person ska återfalla är 19,535 gånger högre för en individ som efter 
sitt indexbrott har dömts till frivård jämfört med en individ som inte har dömts till frivård 
efter sitt indexbrott. För de enskilda variablernas koefficienter, se Tabell 8. 
 
Tabell 8 
Koefficienter från multivariat logistisk regression gällande Återfall i sexualbrott 
 

Variabler B S.E. Wald df Sig. Exp (B) 
Tidigare RPU 
Frivård 

2,456 
2,972 

,651 
,695 

14,255 
18,268 

1 
1 

,000 
,000 

11,622 
19,535 

Konstant -3,175 ,512 38,488 1 ,000 ,042 
Cox Snell R2 = ,200. Nagelkerke R2 = ,349. p =.000. 

 
ROC Curve med Predicted probability från den multivariata logistiska regressionen som Test 
variable och Återfall i sexualbrott som State variable visade att hela ekvationen kunde 
klassificera korrekt till 81% (AUC = 0.814, [CI 95% 0.71-0.92], p < .001). 
 
De signifikanta variablerna Förekomst av tidigare RPU och Exhibitionism analyserades 
vidare i en ytterligare multivariat logistisk regression som genomfördes stepwise. Totalt 138 
fall inkluderades i analysen och den fullständiga modellen var signifikant tillförlitlig (χ2

  (2, 
138) = 22.193, p = .000 ). Modellen predicerade 86% rätt gällande Återfall i sexualbrott. 
Tabell 9 visar att Förekomst av tidigare RPU och Exhibitionism predicerar återfall i 
sexualbrottslighet. Värdet på koefficienten gällande Förekomst av tidigare RPU visar att 
förekomst av tidigare RPU är associerat med en ökad odds gällande återfall i sexualbrott med 
en faktor på 5,157. Koefficienten gällande exhibitionism visar på att förekomst av 
exhibitionism leder till ökad odds gällande återfall i sexualbrott med en faktor på 7,750. Med 
detta menas att sannolikheten för att en person ska återfalla är 7,750 gånger högre för en 
individ som är diagnostiserad med exhibitionism jämfört med en individ som inte är 
diagnostiserad med exhibitionism. För de enskilda variablernas koefficienter, se Tabell 9. 
 
Tabell 9 
Koefficienter från multivariat logistisk regression gällande Återfall i sexualbrott 
 

Variabler B S.E. Wald df Sig. Exp (B) 
Tidigare RPU 
Exhibitionism 

1,640 
2,048 

,553 
,588 

8,799 
12,121 

1 
1 

,003 
,000 

5,157 
7,750 

Konstant -2,657 ,386 47,281 1 ,000 ,070 
Cox Snell R2 = ,149. Nagelkerke R2 = ,259. p = .000. 
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ROC Curve med Predicted probability från den multivariata logistiska regressionen som Test 
variable och Återfall i sexualbrott som State variable visade att hela ekvationen kunde 
klassificera korrekt till 77% (AUC = 0.77, [CI 95% 0.65-0.89], p < .001). 
 
Multivariat logistisk regression med Våldsbrottsåterfall som beroende variabel resulterade i 
en icke-signifikant modell som ej analyserades vidare.  
 
 

Diskussion	  
Huvudresultaten i studien visar på att de individer, diagnostiserade med sexuella störningar, 
som dömts till frivård efter sitt indexbrott återfaller i högre grad jämfört med de som dömts 
till andra påföljder. Därmed inte sagt att frivård i sig självt ej ska dömas ut som påföljd men 
att påföljden bör kombineras med mer stöd, åtgärder och kontroll. Gällande typ av sexuell 
störning återfaller individer primärdiagnostiserade med exhibitionism efter färre antal dagar 
än de individer som primärdiagnostiserats med pedofili. Ökad ålder leder till minskat odds för 
någon form av återfall medan förekomst av exhibitionism leder till ökat odds för individen att 
återfalla i både någon form av brottslighet samt i sexualbrottslighet. Pedofili i sin tur ger 
minskat odds för återfall i någon form av brottslighet vilket skulle kunna förklaras av att 
individer diagnostiserade med pedofili döms till frivård i lägre procentuell utsträckning (12; 
11%) än de individer som diagnostiserats med exhibitionism, vilka istället i högre procentuell 
utsträckning döms till frivård (6; 33%). 
 
Låg ålder har enligt tidigare forskning visat sig vara en faktor relaterad till återfall i 
sexualbrottslighet (Hanson & Bussière, 1998) samt allmän brottslighet (Bonta et al., 1998). 
Detta styrks delvis av denna studies resultat som visar på att ökad ålder leder till minskad risk 
för återfall i någon form av brottslighet. Något signifikant samband mellan återfall inom 
sexualbrottslighet och låg ålder har dock ej kunnat påvisas i denna studie. Pedofili är sedan 
länge känt som en viktig faktor gällande återfall inom framförallt sexualbrottslighet 
(Långström et al., 2004), i denna studie återfanns dock ej ett signifikant samband mellan 
pedofili och återfall i sexualbrottslighet. Detta skulle delvis kunna förklaras av det faktum att 
insamlandet av data sträcker sig över en begränsad tidsperiod (1 januari 1992 till 31 december 
2002) vilket kan ha inneburit att de individer som diagnostiserats med pedofili, begått 
brottslighet och sedan blivit föremål för institutionalisering eller annan påföljd ej har ”hunnit” 
återfalla. Andra faktorer som kan ha påverkat resultatet är att en stor del av individerna som 
diagnostiserats med pedofili dömdes till rättspsykiatrisk vård (52; 50%). Då vårdtid var en 
variabel som ej fanns att tillgå finns svårigheter att dra slutsatser kring huruvida individerna 
diagnostiserade med pedofili som dömdes till rättspsykiatrisk vård hade möjlighet eller ej att 
återfalla i brottslighet under tidsperioden. 
 
Den rättspsykiatriska vårdens behandling riktar sig mot de riskfaktorer som har ett samband 
med kriminellt beteende (Rättspsykiatriska Regionkliniken Sundsvall, 2012). Då behandlingar 
som riktar sig mot de kriminogena behoven har visat sig vara framgångsrika för att förebygga 
återfall (Bonta & Andrews, 2007) kan denna typ av vård vara förklaring till varför pedofili 
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inte uppvisar ett signifikant samband med återfall i sexualbrottslighet. Hänsyn ska dock tas till 
χ2-testet gällande skillnader mellan de olika påföljderna och återfallsstatus där ingen 
signifikant skillnad mellan dessa faktorer uppvisades. Med detta menas att återfallsstatus ej är 
signifikant beroende av påföljd efter indexbrottet. Inom gruppen av individer diagnostiserade 
med pedofili uppvisades heller ingen signifikant skillnad mellan rättspsykiatrisk vård och 
övriga påföljder gällande återfallsstatus. 
 
Schizofreni har enligt tidigare forskning identifierats som en viktig riskfaktor gällande återfall 
bland individer med psykisk störning (Fazel & Grann, 2006). Hos variabeln schizofreni fanns 
en tendens till signifikans (p = .054) gällande återfall i sexualbrottslighet. Vid ett större urval 
skulle schizofreni kunna visa ett signifikant samband till återfall i sexualbrottslighet men i 
detta fall då urvalet var så pass begränsat (N = 153) uppvisades inget signifikant samband. 
Tidigare forskning har även identifierat missbruk som en viktig riskfaktor gällande återfall 
bland individer med psykisk störning (Fazell & Grann, 2004). I nuvarande studies urval 
återfanns missbruksproblematik hos en mindre del av urvalet (29; 19%), något som ej var 
signifikant relaterat till återfall varken inom sexualbrottslighet eller annan brottslighet. Något 
som dock var korrelerat med återfall var förekomst av tidigare rättspsykiatrisk undersökning 
vilket ökade oddsen för att individerna skulle återfalla i sexualbrottslighet. Det kan dock 
diskuteras huruvida förekomsten av tidigare rättspsykiatrisk undersökning i sig ökar oddsen 
för återfall eller om det istället beror på det faktum att individer som begått ett brott, 
genomgått en rättspsykiatrisk undersökning och sedan återfaller i många fall blir föremål för 
ytterligare en undersökning på grund av deras tidigare bevisade psykiska problematik som 
uppdagades i den första undersökningen. Kort sagt – den tidigare rättspsykiatriska 
undersökningen i sig predicerar inte återfall men då det finns ett samband mellan individer 
med psykisk problematik och återfall (Monahan & Steadman, 1994) är sannolikheten stor att 
dessa individer genomgår en ytterligare rättspsykiatrisk undersökning i de fall då de återfaller 
i brottslighet. 
 
Socioekonomisk status visade inget signifikant samband med återfall. Den brottslighet som 
begås av individer diagnostiserad med sexuell störning är därmed ej beroende av individens 
socioekonomiska omständigheter utan av andra faktorer. En möjlighet till att individernas 
socioekonomiska status ej var signifikant korrelerat med återfall kan ha sin förklaring i det så 
pass låga spann som variabeln Inkomst var uppdelad i. Om istället denna variabel hade haft ett 
bredare spann och högre tröskel för att exempelvis räkna en individ som höginkomsttagare 
hade eventuellt större skillnader kunnat utläsas. Eftersom socioekonomisk status inte 
uppvisade något signifikant samband med återfall kan tänkas att utomstående faktorer som 
andra människors uppfattning och stämplande av individerna diagnostiserade med en sexuell 
störning ej var en påtagligt bidragande orsak till återfall. Om istället socioekonomisk status, 
och då framförallt låg sådan, hade haft ett signifikant samband med återfall hade detta kunnat 
förklaras av att individerna i fråga hade blivit stämplade som avvikande av samhället och 
därmed haft begränsade livsmöjligheter varav brottslighet skulle begås. 
 
Det som framgår utifrån resultatet är att sociodemografiska variabler som ålder och kön har 
en påverkan gällande någon form av återfall i brottslighet. Låg ålder är, precis som tidigare 
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forskning visat (Hanson & Bussière, 1998), korrelerat med ökad odds för återfall i 
brottslighet. Det faktum att alla individer i urvalet var män tyder på att män är 
överrepresenterade bland individer diagnostiserade med en sexuell störning. Intressant vore 
att undersöka huruvida skillnader finns mellan de variabler som påverkar huruvida män och 
kvinnor diagnostiserade med en sexuell störning begår samt återfaller i brottslighet. Då 
forskning visat på att könsskillnader finns inom brottslighet i stort (Bennett, Farrington & 
Huesmann, 2005) kan det tänkas att liknande skillnader finns bland individer diagnostiserade 
med en sexuell störning. Könsskillnader som har identifierats gällande brottslighet i stort är 
att kvinnor uppvisar lägre återfallsfrekvens än män, vilket bland annat beror på att de 
förvärvar sociala kognitiva färdigheter tidigare i livet än vad män gör (Bennett et al., 2005). 
Dessa sociala kognitiva färdigheter påverkas av många faktorer som exempelvis utveckling 
av neuropsykologiska och biologiska funktioner gällande frontalloben och tidig socialisering 
med föräldrar och kamrater (Bennett et al., 2005). Osäkert är gällande individerna i urvalets 
sociala kognitiva färdigheter och hur dessa har påverkat återfallsfrekvensen men hos de 
individer som visade mognadsproblem i form av mental retardation kan det eventuellt tänkas 
finnas ett samband.  
 
Trots att resultaten i studien lyfter fram enskilda variabler som signifikant korrelerade till 
återfall i både generell samt sexualbrottslighet så ska dessa slutsatser tas med försiktighet. Det 
är svårt att med säkerhet veta om återfallen beror på att individerna var diagnostiserade med 
en sexuell störning eller om återfallen istället kan ha sin grund i den brottslighet som 
individen tidigare begått eller andra faktorer i individens liv. Det är även svårt att dra några 
slutsatser rörande de olika påföljdernas effektivitet gällande återfall eftersom domstolen tar 
hänsyn till många andra faktorer i individens liv som påverkar återfallsrisken, exempelvis 
straffvärde, individens ålder och tidigare brottsbelastning. Det som dock framgår av studiens 
resultat är att den sexuella störningen inte enbart orsakar återfall, i sådana fall skulle alla 
individer i studien ha återfallit. 
 
Då den aktuella studien är totalundersökande och omfattar alla individer som genomgått en 
rättspsykiatrisk undersökning under åren 1992 till 2002 vilket har utmynnat i diagnostisering 
med en sexuell störning är det svårt att jämföra samt generalisera resultaten till andra 
populationer eller urval. Detta på grund av att resultaten utifrån denna studie gäller för de 
aktuella individerna under de aktuella årtalen och dessa kan ha påverkats av strukturella 
förändringar i samhället som exempelvis förändrad lagstiftning. Resultatet är även svårt att 
överföra till övriga länder, främst på grund av att systemet med rättspsykiatrisk undersökning 
och psykisk störning är så pass unikt i Sverige. De sexuella störningarna som diagnostiserats 
hos urvalet skulle kanske inte räknas som en störning överhuvudtaget i länder utanför Sverige 
varav resultaten skulle kunna tänkas skilja sig markant i dessa länder. 
 
Angående validitet gällande de data som använts i studien kan sägas att fokus har lagts på de 
viktigaste variablerna och frågorna vilka för syftet är relevanta. Studien syftade till att endast 
undersöka personer diagnostiserade med en sexuell störning vilket gav en begränsning 
gällande urvalet och därmed ett lätthanterligt och precist material att arbeta med. Nackdel 
finns i och med det faktum att sekundärdata användes, då detta kan påverka validitet och 
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reliabilitet (Jacobsen, 2007). Dock har det dataset som behandlats redan använts vid en 
tidigare studie, vilken har utmynnat i ett resultat med hög validitet (Edberg et al., 2010), varav 
precisionen gällande data för aktuell studie anses hög. Reliabiliteten anses också hög då denna 
studie har genomförts på ett liknande sätt som tidigare studie av Edberg et al. (2010) Detta 
utmynnar i jämförbara, pålitliga och trovärdiga resultat (Denscombe, 2004; Jacobsen, 2007). 
Då den metod som använts i denna studie är baserad på registergranskning och ej har krävt 
kontakt med de personer som har undersökts anses risken för undersökareffekten låg. Detta 
innebär att en störning i normaltillståndet för det som undersökts ej har skett (Denscombe, 
2004). 
 
Vid bearbetning av ett redan färdigt dataset kan möjliga felkällor förekomma vilka ej kan 
påverkas av författaren själv (Denscombe, 2004). Kodningsfel och inmatningsfel är två 
exempel på sådana felkällor vilka innebär att misstag vid datakodning och inmatning har 
skett. Dessa misstag kan innebära att felaktiga uppgifter och data skapats vilket i sin tur ger 
ett felaktigt resultat. Datorbearbetningsfel kan ske då data ska kodas in och analyseras i 
statistikprogrammet SPSS (Denscombe, 2004). Vid ouppmärksamhet eller okunskap kan fel 
värden skrivas in i programmet vilket medför felaktiga resultat. Dessa fel har minskats med 
extra noggrannhet samt hjälp av personer med utvecklad kunskap inom statistikprogrammet. 
De variabler som har ingått i studien har varit begränsade på grund av att ett redan färdigt 
avidentifierat dataset har använts. På grund av etiska aspekter har det därför ej varit möjligt 
för författaren till detta arbete att komplettera med fler önskvärda variabler. Uppgifter som 
påföljdstid och tid mellan avslutad påföljd och återfall har därför saknats i undersökningen, 
variabler som hade kunnat bidra till ytterligare analys och förståelse för materialet.  
 
Eftersom att studien bygger på ett redan färdigt dataset finns begränsningar gällande 
studiedesignen genom att det på grund av sekretess ej är möjligt att komplettera med variabler 
samt annan fakta av intresse. En alternativ design för att kontrollera om individer 
diagnostiserade med en sexuell störning utmärker sig gällande faktorer bidragande till återfall 
jämfört med andra individer hade varit önskvärd. Genom att jämföra urvalet med individer 
diagnostiserade med andra typer av störningar eller individer utan störningar som begått 
brottslighet skulle störningens betydelse kunna utforskas. Om variablerna som påverkar 
återfall hade varit liknande både hos individer med sexuell störning som hos de individer som 
ej var diagnostiserade med en sexuell störning hade slutsatserna varit att störningen är av låg 
betydelse vid förklaring av bakomliggande orsaker till återfall i brottslighet.  
 
Andra alternativa designer hade varit att undersöka indexbrottets påverkan på återfall. Genom 
att undersöka om en individ som tidigare begått exempelvis misshandel också återfaller i 
misshandel kan riskåtgärder anpassas efter detta. Ur risksynpunkt är det därmed viktigt att se 
till risken gällande brottsligheten och inte enbart risken gällande den sexuella störningen men 
även tvärtom. En individ som begår stöld kan ha andra riskfaktorer än den individ som begår 
exempelvis mord, trots samma sexuella störning. Därmed är individuella faktorer gällande 
risk att ta i beaktning, vilket också riskbedömningsmanualer gör (Webster et al., 1997). 
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Slutsatser	  
Återfall är ett komplext fenomen där flertalet faktorer spelar in angående om individen begår 
ytterligare brottslighet, vilken typ av brottslighet denne begår samt efter hur lång tid individen 
återfaller. Att belysa enskilda faktorer för att kunna förklara en grupp av individers orsaker till 
återfall är nästintill omöjligt då varje individ är unik och orsakerna bakom brottet likaså. Det 
som dock resultatet i aktuell studie tyder på är att den, i tidigare forskning identifierade 
riskfaktorn, förekomst av missbruk ej bör övervärderas gällande återfall bland individer 
diagnostiserade med en sexuell störning samt att påföljden för individerna kan påverka 
återfallsfrekvens och tid till återfall. I beaktning ska dock tas att de individer som var 
institutionaliserade under datainsamlingens tidsperiod (1992-2002) ej har haft möjlighet att 
återfalla i samma utsträckning som de som istället dömts till en mildare påföljd som 
exempelvis frivård. Därav skulle det vara intressant att undersöka dessa individer under en 
längre tidsperiod samt få tillgång till påföljdens tidslängd för att på så sätt kunna göra 
ytterligare statistiska tester gällande detta. Då individer diagnostiserade med exhibitionism 
uppvisar högre odds att återfalla samt i högre grad döms till frivård jämfört med exempelvis 
individer diagnostiserade med pedofili kan det diskuteras varför längre eller annorlunda 
påföljder ej döms ut för denna typ av individ. Mer stöd och kontroll vid frivårdspåföljd samt 
ökade åtgärder och behandling leder till bättre kontroll och en minskad risk för återfall vilket 
preventivt är att föredra för att minska den framtida brottsligheten. 
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