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Sammanfattning 
 

De senaste åren har intresset för personer med Aspergers syndrom inom rättspsykiatrin ökat. 

Den rättspsykiatriska vården skall verka för att minska risken för våld vilket bland annat kan 

göras med riskbedömningsinstrument. Instrumenten syftar till att utveckla adekvata 

riskhanteringsstrategier för att uppfylla kravet att minska risken för våld. Syftet med 

föreliggande studie var att beskriva skillnaderna gällande den psykiska ohälsan, de bedömda 

riskfaktorerna för framtida våld samt eventuellt institutionsvåld för personer med Aspergers 

syndrom inom rättspsykiatrin. Personerna med Aspergers syndrom delades in i tre grupper 

utifrån om personerna vårdades inom rättspsykiatrin för att de var dömda för dödligt eller 

försök till dödligt våld, dömda för att ha begått annan brottslighet samt personer vilka inte 

hade begått något brott men vårdades enligt LPT. För att besvara syftet inkluderades 28 

personer med Aspergers syndrom i studien. Resultatet visade att det inte generellt är några 

riskfaktorer som är typiska för en specifik grupp av dessa tre, oavsett orsak till att de vårdas 

vid kliniken. Skillnad gällande förekomsten av riskfaktorn instabilitet och institutionsvåld vid 

den nuvarande vårdkliniken framkom dock för grupperna. Det visades att det var personerna 

som vårdades enligt LPT vilka skiljde sig från de övriga två grupperna. Resultatet visade även 

att majoriteten av institutionsvåldet som användes var fysiskt och riktades mot personalen. 

Detta i konstrast med viss tidigare forskning, dock inte genomförd på personer med Aspergers 

syndrom. Betydelsen av att studera enskilda faktorer är för att se om någon faktor skiljer 

grupperna åt, detta då riskfaktorer är betydelsefulla i arbetet med utvecklandet av 

riskhanteringsstrategier. Resultatet ger användbar kunskap om närvarande riskfaktorer för 

framtida våld och institutionsvåld för personer med diagnosen, vilket har betydelse för att i 

framtiden kunna arbeta brottsförebyggande med denna grupp.  

 

Nyckelord: Rättspsykiatriska vården, Aspergers syndrom, Riskbedömning för framtida våld, 

institutionsvåld. 
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Bakgrund 
 

De senaste åren har en rad uppmärksammade och mycket tragiska händelser av dödligt våld 

inträffat i Sverige vilka har fått stort medialt intresse. Det var i maj 2010 som den då 21 åriga 

mannen beväpnad med yxa och sax mördade sina halvsyskon och deras pappa (Aftonbladet, 

2012). Gärningarna spekulerades vara ett resultat av att han känt sig illa behandlad och 

kränkt under uppväxten. För brotten dömdes han till rättspsykiatrisk vård (Aftonbladet, 

2012). En 38 årig man från Malmö blev dömd till livstidsfängelse för två mord samt åtta 

mordförsök på personer med invandrarbakgrund (Aftonbladet, 2013). Mannen har beskrivits 

vara en person utan normala känslor (Expressen, 2012). En 36 årig man dömdes till 

rättspsykiatrisk vård för att ha giftmördat en granne. Grannen, en fyrabarnspappa, hade på 

ett olämpligt sätt skämtat med den 36 åriga mannen enligt 36 åringen själv (Expressen, 

2010). År 2011 mördades en kriminalvårdare på häktet i Södertörn av en 28årig man. 

Mannen beskrevs vara galen med ett intresse för bland annat vapen och krig (Svenska 

Dagbladet, 2011). Mannen ansågs vara för farlig för att vistas vid en rättspsykiatrisk klinik.  

En sak är gemensamt för dessa gärningspersoner, de har alla i media beskrivits ha diagnosen 

Aspergers syndrom. Trots att forskare är säkra på att diagnosen inte ensamt kan förklara 

brotten (Expressen, 2010) har diagnosen av media fått en framträdande roll i ett sätt att 

försöka förklara gärningarna. Eftermälet av dessa händelser har handlat om huruvida 

personer med Aspergers syndrom vilka har begått dödligt våld innehar ökad förekomst av 

riskfaktorer för allvarligt våld eller inte till följd av diagnosen.  

Allvarlig psykisk störning  
När ett brott har begåtts varierar påföljderna beroende på personens psykiska hälsa (Rying, 

2008). Då åtskiljs psykiska störningar från allvarliga psykiska störningar i juridisk 

bemärkelse (SOSFS 2000:12 (M)). Begreppet allvarlig psykisk störning är ett juridiskt 

begrepp vilket inkluderar främst psykotiska tillstånd (Prop. 1990/91:58). Symptomen för 

psykosen inkluderar förvirring, hallucinationer och vanföreställningar. I begreppet ingår även 

depression med självmordsrisk, svåra personlighetsstörningar och bristande realitetsvärdering. 

Huruvida en allvarlig psykisk störning föreligger eller inte beror på störningens art och grad 

(Prop. 1990/91:58). Några störningar kan vara allvarliga enbart till art, medan andra kan vara 

allvarliga till grad. Vidare måste en bedömning göras i varje enskilt fall, där en 

sammanvägnings görs av arten av störningen samt de symptom som belyser graden av 

störningen. Hänsyn skall även tas till risken för att i framtiden begå brott.  

Rättspsykiatrisk vård 
Begreppet allvarlig psykisk störning har en avgörande roll för den svenska rättpsykiatriska 

vården (Malmgren, Radovic, Thorén & Haglund, 2010). Rättspsykiatrisk vård ges nämligen 

om personen bedöms lida av en allvarlig psykisk störning, om personen med hänsyn till sitt 

psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt har behov av psykiatrisk vård samt 

om personen motsätter sig sådan vård eller det finns anledning att anta att vården inte kan ges 
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med dennes samtycke (Lagen om rättspsykiatrisk vård, [LRV] 1991:1129). En person som 

begått ett brott under påverkan av en allvarliga psykiska störning kan dömas till 

rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning (SUP) (31 kap, 3§ BrB). Ungefär 

80% av den rättspsykiatriska vården utgörs av personer vilka har dömts till SUP 

(Socialstyrelsen, 2002a).  Överlämningen till vård för en person som har begått ett brott sker 

efter beslut av domstol enligt Lagen om rättspsykiatrisk undersökning (LRU, 1991:1137). Vid 

undersökningen skall det bedömas om det föreligger medicinska förutsättningar för 

rättpsykiatrisk vård eller om gärningen begicks under allvarlig psykisk störning.  

Även svårt psykiskt sjuka människor vilka inte har begått ett brott men bedöms lida av en 

allvarlig psykisk störning kan mot sin vilja bli intagna för vård (Sveriges Domstolar, 2013) 

enligt LPT (1991:1128). Ett beslut om att en person skall vårdas enligt LPT får inte fattas utan 

att ett vårdintyg har utfärdats. Tvångsvård får ges då personen har ett stort behov av 

psykiatrisk vård vilket inte kan tillgodoses vid annat än vid sluten rättspsykiatrisk tvångvård 

(LPT, 1991:1128). Vården förutsätter att personen är farlig för annans personliga säkerhet 

eller hälsa, till följd av den allvarliga psykiska störningen. 

Inom den svenska lagstiftningen återfinns kravet att den rättspsykiatriska vården skall verka 

för att minska risken för våld (LRV 1991:1129). Detta kan bland annat göras med 

riskbedömningsinstrument vars syfte är att utveckla adekvata riskhanteringsstrategier för att 

uppfylla kravet att minska risken för återfall (Belfrage & Fransson, 2008).  

Riskbedömning 
Riskbedömningsansatser. För att bedöma risken för att en person återfaller i våldsbrott 

används olika typer av bedömningsansatser och instrument (Webster & Hucker, 2007). 

Riskbedömningarna delas inom den vetenskapliga litteraturen vanligtvis in i tre olika ansatser 

(Belfrage, 2008). Den ostrukturerade kliniska metoden, den aktuariska metoden samt den 

strukturerade professionella. Den strukturerade professionella riskbedömningsmetoden har 

utvecklats för att överbygga de kritiserade delarna men behålla styrkorna i de två förstnämnda 

metoderna (Douglas & Reeves, 2010). Metoden har strukturerats kring de empiriskt 

identifierade riskfaktorerna i likhet med den aktuariska metoden, men har samtidigt bevarat 

betydelsen av bedömarens egen kunskap, erfarenhet och fingertoppskänsla i likhet med den 

ostrukturerade metoden (Douglas, Ogloff & Hart, 2003). Strukturen i den strukturerade 

professionella metoden består utöver de riskfaktorer som vunnit stöd i empirin även i att ge 

vägledning inför en slutgiltig riskbedömning för att bedöma risken för våld. Under denna 

metod har sedermera flertalet riskbedömningsinstrument utvecklats, bland annat Historical-

Clinical-Risk Management-20 (HCR-20; Webster, Douglas, Eaves & Hart, 1997: svensk 

översättning av Belfrage & Fransson, 1997) vilket används för bedömning av risken för 

generellt våld.  

HCR-20, bedömning av risken för framtida våld. Instrumentet beskrevs ha stark 

vetenskaplig förankring då riskfaktorerna (jfr. Tabell 1) är framtagna ur den vetenskapliga 

litteraturen och har påvisats ha stor betydelse för våldsbrott (Webster et al., 1997; Belfrage & 

Fransson, 2008).   
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Tabell 1 

Tabell med riskfaktorerna inkluderade i riskbedömningsinstrumentet HCR-20 för  
framtida generellt våld (Webster et al.,1997; svensk översättning av Belfrage & 
 Fransson, 2008). 

 
Faktorer 

 
HCR-20 

Historiska faktorer  
H1 Tidigare våldshandlingar 
H2 Tidig debut i våldshandlingar 
H3 Instabilitet i förhållanden 
H4 Problem på arbetsmarknaden 
H5 Alkohol- eller drogmissbruk 
H6 Psykisk sjukdom 
H7 Psykopati 
H8 Tidig missanpassning 
H9 Personlighetsstörning 
H10 Tidigare misskötsamhet vid permission 
Kliniska faktorer  
C1 Brist på insikt 
C2 Negativ attityd 
C3 Symptom på psykisk sjukdom 
C4 Instabilitet 
C5 Dålig behandlingsbarhet 
Riskhantering  
R1 Orealistisk framtidsplanering 
R2 Brist på professionell tillsyn 
R3 Brist på stöd och hjälp 
R4 Brist på samtycke och motivation 
R5 Stress 

Not. HCR-20 enligt den svenska översättningen av Belfrage och Fransson (2008).  

 

HCR-20 instrumentet består av tre delar (Belfrage & Fransson, 2008). Första delen är den 

historiska vilken är relativt statisk och bedöms utifrån individens bakgrund. Denna del består 

av fler riskfaktorer än de andra två, detta då en persons tidigare beteende är en betydande 

indikator på det framtida beteende.  Den andra delen består av kliniska faktorer och syftar till 

att bedöma personens aktuella situation (Belfrage & Fransson, 2008). Betydelsen av dessa 

faktorer beskrevs vara större om personen lider av en psykisk störning eller sjukdom. Denna 

del är precis som den tredje delen - riskhanteringsdelen, mer dynamisk och föränderlig över 

tid än den historiska. Riskhanteringsdelen utgörs av fem riskfaktorer för framtiden och 

bedöms utifrån den planering som finns för personens utskrivning, hur realistisk och 

genomförbar den är (Belfrage & Fransson, 2008).  

Instrumentet används för att bedöma risken för framtida våldsbrott (Belfrage & Fransson, 

2008) men kan även användas för att bedöma risken för institutionsvåld (Belfrage, Fransson 

& Strand, 2000). Då patienter inom den rättspsykiatriska vården tillhör tillfälligt sammansatta 

grupper bestående av personer de kanske vanligtvis inte skulle umgås med samt att de även 

har begränsat livsutrymme och tillgång till aktiviteter finns risken för våld även inom 

institutionerna (Gadon, Johnstone & Cooke, 2006). Institutionsvåld definieras vidare som 

faktiskt, försök eller hot om att skada någon annan person eller egendom vid en inrättning 

(Gadon et al., 2006).   

Instrumentet har utvecklats för att användas bland annat inom den psykiatriska vården 

(Douglas, 2013) och på personer med psykiska störningar (Douglas & Reeves, 2010). Inom 

den rättspsykiatriska vården förekommer ett vitt diagnospanorama av psykiska störningar 

(Socialstyrelsen, 2002a). Av de personerna vilka genomgick en RPU hade 95% minst en 

psykiatrisk diagnos (Rying, 2008).  Det vanligaste var att personerna hade en 
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personlighetsstörning eller en psykossjukdom. Gruppen övrigt som utgjorde ungefär en 

tredjedel av de undersökta bestod av olika typer av störningar, bland annat olika 

stressrelaterade syndrom samt neuropsykiatriska störningar (Rying, 2008). 

Neuropsykiatriska störningar och Aspergers syndrom 
Neuropsykiatriska störningar är tillstånd hos barn vilka kvarstår i vuxen ålder (Strand, 

Holmberg & Söderberg, 2009). Personer med dessa störningar har vanligtvis försvagade 

områden i utvecklingen, mer specifikt svårigheter med sociala interaktioner och 

kommunikation, samt närvaro av begränsade, repetitiva eller stereotypa beteenden (American 

Psychiatric Association [APA], 2000; Holden & Liu, 2005; Strand et al., 2009). Diagnoserna 

är genetiska vilket betyder att generna har en avgörande roll för utvecklandet av en störning 

(Holden & Liu, 2005). Det är flera diagnoser vilka klassificeras vara neuropsykiatriska 

störningar, bland annat Aspergers syndrom (Strand et al., 2009).  

Aspergers syndrom är en av de diagnoser vilken har diskuterats mest inom psykiatrin under 

början av 2000-talet och infördes i diagnosinstrumenten i början på 1990-talet (Gillberg, 

2002). Enligt Socialstyrelsen (2002b) vilken gjorde en genomgång av alla rättsfall år 2000 

tenderade Aspergers syndrom att bedömas vara en allvarlig psykisk störning i flera fall, även 

om det enligt Brottsbalkens mening inte faller under begreppet. Vidare beskrevs att det är 

möjligt att bedöma Aspergers syndrom som en allvarlig psykisk störning om symptomen som 

föreligger sammantaget gör att individens verklighetskontakt rubbas, att det finns en 

förvirring hos personen eller ett socialt dåligt fungerande.  

Prevalensen av Aspergers syndrom. Prevalensen av Aspergers syndrom hos befolkningen är 

än så länge osäker, vilket delvis beror på begränsad forskning på området både gällande 

andelen publicerad forskning (APA, 2000; Frombonne, 2003; Gillberg, 2002; Wing, 1997) 

men även gällande förekomst av nyare forskning. Publikationerna om prevalensen av 

Aspergers syndrom är vanligtvis genomförda i slutet på 1990-talet och början av 2000-talet. 

Vidare försvåras forskning om diagnosens prevalens av att diagnosen infördes så sent som 

1994 i det diagnostiska instrumentet Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder 

(DSM-IV), version fyra. Detta innebär att prevalensen av diagnosen är underrapporterad och 

forskning på området har hittills snarare fokuserat på barn (Haskins & Silva, 2006). Trots att 

tidigare forskning till största del har fokuserat på prevalensen hos barn och ungdomar är 

siffrorna användbara då diagnosen är manifest och kvarstår även i vuxen ålder (Nylander, 

Holmqvist, & Zettervall 2002). Slutligen uppstår även svårigheter med att göra uttalande om 

prevalens för att det förekommer användning av både begreppet Genomgripande störning i 

utvecklingen och Aspergers syndrom, vilket innebär att studier som mäter något av dessa två 

är relevant för att beskriva prevalensen för Aspergers syndrom (Gillberg, 2002). Detta 

sammantaget gör att uppgifterna om prevalensen i befolkningen kan skiljas åt. 

Förekomsten av Genomgripande störningar i utvecklingen i världen varierade mellan 0.3-

0.6% (Chakrabarti & Frombonne, 2001; Frombonne, 2003). Internationella studier tydde på 

att prevalensen av Aspergers syndrom var lägre och varierar mellan 0.02-0.08% (Chakrabarti 

& Frombonne, 2001; Frombonne, 2003). En svensk studie däremot visade att 0.48% barn 

hade Aspergers syndrom (Kadesjö, Gillberg & Hagberg, 1999). Skillnaderna kan bero på att 
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de förekommer faktiska skillnader i förekomst av diagnosen internationellt och i Sverige eller 

att olika diagnoskriterier har använts. Chakrabati och Frombonne (2001) har använt 

Diagnostic Statistical Manual (APA 1987; 2000) vid diagnostisering medan Kadesjö et al. 

(1999) har använt International Classification of Diseases, ([ICD-10], WHO, 1992).  

Frombonne (2003) däremot är en översiktsstudie av epidemiologiska studier på området där 

studierna har använt ungefär 10 olika diagnoskriterier.  

Förekomsten av Aspergers syndrom eller Genomgripande störningar i utvecklingen tenderade 

att vara högre när studierna var genomförda på personer vilka befinner sig för vård vid en 

rättspsykiatrisk vårdklinik eller på personer vilka avtjänar sitt straff vid ett fängelse. 

Förekomsten av Genomgripande störningar i utvecklingen visade sig ha stor variation då den 

varierade mellan 1.4-13% (Anckarsäter, 2008; Nylander & Gillberg, 2001). Förekomsten av 

Aspergers syndrom visades ha något mindre variation och har visats variera mellan 1.5-2.3% 

(Scragg  & Shah, 1994; Söderström & Nilsson, 2003). Det blir därmed tydligt att förekomsten 

av Aspergers syndrom var vanligare för personer vårdade vid en rättspsykiatrisk vårdklinik 

eller vilka avtjänar sitt straff vid ett fängelse än bland övriga befolkningen. 

Symptom och diagnostisering av Aspergers syndrom. Diagnostiseringen av Aspergers 

syndrom sker vanligtvis inte tidigare än skolåldern då det är svårt att veta om symptomen 

beror på andra omständigheter eller på någon annan diagnos än Aspergers syndrom (Gillberg, 

2002). För att diagnostiseras med Aspergers syndrom skall syndromet orsaka betydande 

försämringar i viktiga områden för personen, inom exempelvis det sociala (APA, 2000). 

Syndromet skall heller inte kunna förklaras av andra störningar inom gruppen Genomgripande 

störningar i utvecklingen eller Schizofreni. Diagnosen har visats vara minst fem gånger 

vanligare hos män än hos kvinnor (APA, 2000). 

De två centrala dragen i Aspergers syndrom är att ha svårigheter med sociala interaktioner 

och närvaro av begränsade och repetitiva beteenden, intressen och aktiviteter (APA, 2000). 

Problem med sociala interaktioner är ihållande och beror bland annat på svårigheter med det 

icke-verbala språket (APA, 2000). Det innebär att användandet av ögonkontakt, ansiktsuttryck 

och kroppsspråk är försvagat vilket komplicerar kommunikationen med andra. Detta kan 

resultera i svårigheter med att utveckla vänskapsrelationer som är adekvata för personens 

utvecklingsnivå. Hos yngre personer kan det finnas avsaknad av intresse för 

vänskapsrelationer, medan hos äldre kan intresset finnas men förmågan saknas (Apa, 2000; 

Gillberg, 2002; Konstantareas, 2005; Landa, 2000). För personer med diagnosen är bristande 

social eller emotionell ömsesidighet allvarlig, dock är bristen på social ömsesidighet mer 

manifesterat av ensidig social inställning till andra människor snarare än social och emotionell 

likgiltighet (APA, 2000). Den bristande förmågan till sociala interaktioner och svårigheter att 

läsa av situationer och förstå vad som är opassande eller passande för respektive situation gör 

att personerna kan uppfattas av sin omgivning som egocentriska (Schnurr, 2005). Det har 

även beskrivits att personerna är mycket känsliga för kritik och lätt blir kränkta vilket 

ytterligare försvårar interaktioner med andra (Wing, 1997). 

Det andra centrala draget innebär att beteendet skall uttryckas av begränsade, repetitiva och 

stereotypa mönster (APA, 2000). Detta kan medföra att personen fixerar sig vid ett eller flera 
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stereotypa intressen där fixeringen är onaturligt intensiv eller fokuserad. Intressena bedrivs 

med stor intensitet och leder vanligtvis till att andra intressen exkluderas. Dessa 

specialintressen kan bli ett stort problem senare i livet (Gillberg, 2002). Det är inte 

nödvändigtvis intresset som är problemet utan snarare hur det tar sig uttryck och hur personen 

förhåller sig till intresset. Det viktiga är att skilja på att ha ett intresse och att ha en närmast 

besatt fascination (Gillberg, 2002). Specialintresset kan vara av stor variation, det kan handla 

om exempelvis en känd person, matematik, filmer eller dinosaurier. Vanligtvis förhåller 

personerna sig till maximalt två eller möjligtvis tre intressen samtidigt, de kan bytas ut men 

för de flesta stannar det första intresset kvar genom hela livet. Personen kan även ha svårt att 

vara flexibel gällande rutiner (APA, 2000).  

Aspergers syndroms konsekvenser för personer med diagnosen. Personer med Aspergers 

syndrom har i många, om inte i de flesta fall, haft problem med skolan under sina barn och 

ungdomsår (Muskat, 2005). Problemen är relaterade främst till svårigheter med sociala 

interaktioner och kommunikation (Jennes-Coussens, Magill-Evans & Koning, 2006). 

Personerna kan erfara utsatthet för mobbning som dessvärre inte är ovanligt (Wing, 1997). 

Ungdomar med Aspergers syndrom kan ha stora problem med vardagliga rutinerna så som 

personlig hygien, skoluppgifter, sömn och mat (Gillberg, 2002). I ungdomsåren kan det 

förekomma drogmissbruk och andra antisociala aktiviteter vilket kan försvåra och försena 

diagnostiseringen av Aspergers syndrom (Gillberg, 2002).  

Personer med diagnosen kan lära sig sociala regler men svårigheterna återfinns i 

appliceringen av dessa till verkligheten (Wing, 1997). Bristen på sociala interaktioner gör att 

de får svårt att lära sig sociala roller och hierarkier vilket kan försätta personen i svåra 

situationer. De kan även ha svårt att hantera måttlig stress, och drabbas då av ett 

panikliknande tillstånd (Gillberg, 2002). Upplevelser av stress och motgångar är vanligt när 

det sker förändringar i deras liv, när det som var planerat inte längre är aktuellt eller när något 

oplanerat inträffar som förändrar deras planering (Stoddart, 2005). 

Det har visats att de svårigheter diagnosen medför vanligtvis resulterar i funktionshinder även 

i vuxen ålder (Nylander et al., 2002). Personerna kan utsättas för påfrestningar då det inte 

finns förståelse för deras behov och svårigheter vilket kan leda till stress, ångest och 

psykiatrisk sammandrabbning (se diskussion av Howlin, 2000). Det har påvisats att 

konsekvenserna av diagnosen påverkar människornas livskvalitet (Jennes-Coussenset al., 

2006). Det framkom att personer med Aspergers syndrom har sämre livskvalité gällande 

sociala och fysiska delar i livet än personer som inte har diagnosen, de hade bland annat mer 

ensamaktiviteter i livet.  

Det har visats vara mindre vanligt att personer med Aspergers syndrom hade en 

kärleksrelation i jämförelse med personer utan diagnosen (Engström, Ekström & Emilsson, 

2003; Jennes-Coussens et al., 2006). Det kan vara svårt för personer med Aspergers syndrom 

att förstå och uttrycka kärlek och personerna är många gånger känslomässigt osäkra och 

omogna (Attwood, 2007). Vidare kan det vara svårare för personer med Aspergers syndrom 

att hitta och bibehålla ett arbete i jämförelse med personer utan diagnos (Attwood, 2007). De 

flesta får förlita sig på familj och vänner för att finna jobb och sysselsättningar (se diskussion 
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av Howlin, 2000). Även om det finns lite forskning om hur arbetsmöjligheterna ser ut för 

personer diagnostiserade med Aspergers syndrom tyder uppgifter på att ungefär hälften av de 

med diagnosen är arbetslösa (Engström et al., 2003; Jennes-Coussens et al., 2006).  Det 

visades även att de med Aspergers syndrom hade mindre positiva arbetslivsupplevelser än 

personer utan diagnosen (Hurlbutt & Chalmers, 2004; Jennes-Coussens et al., 2006). Största 

svårigheterna på arbetsmarknaden och den känslomässiga osäkerheten för personer med 

Aspergers syndrom beror troligtvis på deras bristande sociala förmågor och kommunikation 

(APA, 2000; Higgins, Koch, Boughfman & Vierstra, 2008).  

Theory of Mind  

De sociala svårigheterna misstänks kunna förklaras av Theory of Mind (Baron Cohen, Leslie 

& Frith 1985; Ozonoff & McHanon Griffith, 2000).Theory of Mind är förmågan att hänföra 

mentala tillstånd till sig själv och till andra (Baron Cohen et al., 1985; Perner & Lang, 1999). 

En individs förmåga att tänka och agera utifrån information om deras eget eller andras 

mentala tillstånd (Berk, 2008; Ozonoff & McHanon Griffith, 2000). Hur Theory of Mind 

utvecklas är inte helt fastställt men troligtvis bidrar språk, kognitiva förmågor och sociala 

erfarenheter (Berk, 2009), delar som en person med Aspergers syndrom saknar eller är 

begränsad i (APA, 2000). Att ha ett utvecklat Theory of Mind ökar personens förståelse för 

andra människors upplevelser och uppfattningar (Berk, 2009). Brister i denna funktion 

resulterar även i bristande empati (Attwood, 2007; Jones, Happé, Gilberg, Burnett & Viding, 

2010). Att personer med Aspergers syndrom har empatibrist har även påvisats av Jones et al. 

(2010). 

 

Låg empati gör det svårt att förstå en annan människas smärta eller lidande orsakat av 

personens eget beteende (Jolliffe & Farrington, 2007). Personer med låg empati har beskrivits 

ha svårt att kunna relatera sitt beteende till andras känslomässiga reaktion, och andras lidande 

har därför inte en hämmande inverkan på beteendet (Jolliffe & Farrington, 2007). Bristande 

empati som ett resultat av låg Theory of Mind är en möjlig riskfaktor för kriminalitet för 

personer med Asperger-diagnosen (Attwood, 2007; Haskins & Silva, 2006; Murrie, Warren, 

Kristiansson & Dietz, 2002). Låg Theory of Mind har även relaterats till höga nivåer av 

reaktiv aggressivitet (Renouf et al., 2010). Betydelsen av aggressivitet har inte visats 

obetydelsefull då det har påvisats vara en riskfaktor för kriminalitet (Huesmann, Eron, & 

Dubow, 2002; Leschied, Chiodo, Nowicki & Rodger, 2008). För personer med Aspergers 

syndrom har det framkommit att personerna kan ha aggressiva symptom (Robb, 2010) och 

svårigheter att kontrollera sin ilska (Attwood, 2007; Quek, Sofronoff, Sheffeld, White & 

Kelly, 2012). Ilskan kan väckas av relativt triviala saker och uppstå snabbt och intensivt, 

vilket gör det svårt att förhindra utbrotten (Attwood, 2007).  

Aspergers syndrom, kriminalitet och våld 

Majoriteten av personerna med Aspergers syndrom följer lagen och kommer aldrig att begå 

ett brott (Gillberg, 2002; Wing, 1997). Personerna kan snarare vanligtvis vara extra noggranna 

och uppvisa ett nästan pedantisk och exemplariskt förhållningssätt gentemot lagen (Wing, 
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1997). Precis som för alla grupper i samhället förekommer däremot personer även i denna 

grupp vilka begår lagöverträdelser.  

Den vetenskapliga litteraturen om huruvida Aspergers syndrom ökar risken för en person att 

begå kriminella handlingar är mycket begränsad gällande antal publicerade forskningsresultat. 

Ghaziuddin, Tsai och Ghiazuddin (1991) genomförde en litteraturöversikt vilken var en 

genomgång av alla publicerade artiklar på Aspergers syndrom mellan åren 1944-1990. 

Studien inkluderade 21 fallstudier med 132 deltagare totalt. Av de 132 deltagarna vilka ingick 

i översikten konstaterades att endast 3 personer var våldsamma
1
. Några år senare genomförde 

även Browing och Caulfield (2011) en litteraturöversikt på forskningsområdet och 

konstaterade att forskningsläget då var oenigt gällande huruvida det innebär en ökad risk för 

kriminalitet och våld för personer diagnostiserade med Aspergers syndrom.  

Att forskningsläget är oenigt samt att det finns svårigheter med att dra slutsatser från den 

befintliga forskningen på området blir ytterligare tydligt utifrån Tabell 2. Problemen uppstår 

främst på grund av studiernas design. De flesta studier på området baseras på fallstudier (se 

exv. Barry-Walsh, & Mullen, 2004; Everall, & LeCouteur, 1990; Murphy, 2010; Palermo, 

2004) eller är metodologiskt svaga och baserade på mycket små urval (Shtayermman, 2007). 

Majoriteten av studierna i Tabell 2 tyder dock på att det skulle kunna finnas en ökad risk för 

våld och kriminalitet för personer med Aspergers syndrom utifrån de symtom och beteende 

som finns hos en del med diagnosen. 

Tabell 2 
Studier vilka har beskrivit personer med Aspergers syndrom eller Genomgripande störningar i utveckling  
och kriminalitet.  

 
Studie 

 
n  

 
Deltagare 

 
Resultat 

 
Murphy (2010)  
 

 
1 

 
Man som är psykisk sjuk 
lagöverträdare. Har en GSU, 
möjligtvis Aspergers syndrom. 
 

 
Mannen hade begått ett dråp.  

Silva et al. (2002)                       1 Dömd man med AS Begått ett sexualmord, även blottning, 
sexuellt umgänge med döda människor. 
Vilket var ett resultat av diagnosen. 

Everall och LeCouteur 
(1990)  
 

1 Ung man med AS. Ingen ytterligare 
diagnos angavs. 

Mordbrand till följd av diagnosen. * 

Mawson, Grounds 
och Tantam (1985) 
 

1 Man med AS. Inga andra diagnoser 
angavs. Intagen för vård. 

Flertal våldsbrott och djurplågeri.* 
 

Haskins och Silva 
(2006) 

3 Män som var dömda. Samtliga 
diagnostiserad med AS. 

Mordbrand, förargelseväckande 
beteende. Kände ingen ånger för brotten 
som begåtts. 

Schwartz-Watts 
(2005)               

3 Dömda män med AS. Inga andra 
diagnoser angavs.   

Samtliga hade begått mord genom att 
skjuta sina offer. Detta som ett resultat 
av diagnosen. 
 

Palermo  (2004)  
 

3 Män, en med GSU och 
hyperaktivitet, dömd men fick inget 
straff. En med AS och depression, 
vårdades frivilligt. En med AS och 
bipolär, intagen för vård.  
 

Hot om mordbrand, blottning, intrång på 
annans egendom, övergrepp på ett barn. 

Barry-Walsh och 
Mullen (2004)  
 

5 Personerna med AS, 16-26 år, 
dömda men inte frihetsberövade. 
Psykiatrisk hjälp erhölls eller hade 
erhållits tidigare för 3 personer. 

Personerna hade begått olika brott, 
brotten varierade och gällde mordbrand, 
våldsbrott och sexualbrott. Detta som ett 
resultat av diagnosen. 

                                                           
1
 Studien är genomförd innan diagnosen inkluderades i DSM 
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Studie 

 
n  

 
Deltagare 

 
Resultat 

Murrie et al. (2002) 6  Vuxna personer diagnostiserade 
med AS, inom den rättspsykiatriska 
kontexten. Tre personer var även 
diagnostiserade med en ytterligare 
diagnos.  
 

Personerna hade begått olika brott, 
sexuellt utnyttjande av minderårig, 
mordbrand, mordförsök och andra 
våldsbrott samt pedofili. Brotten sågs 
som ett resultat av diagnosen.  
 

Allen et al. (2008) 126 Personer som tidigare haft kontakt 
med myndigheter som exv. Sjukhus, 
psykiatrin eller fängelse. Vuxna 
personer som samtliga var 
diagnostiserade med Aspergers 
syndrom.  

Av dessa visades 33 vara 
lagöverträdare, men endast 6 
inkluderades i studien. Menade att det 
inte gick att konstatera ett samband 
mellan AS och kriminalitet p.g.a 
bristfälligt urval. 

    

 
Kawakami et al. 
(2012)  

 
175 

Personer med Aspergers syndrom 
och Autism. 26 som hade begått 
brott och 139 icke lagöverträdande. 
Personerna rekryterades från ett 
diagnosregister. 
 

 
Det mest vanliga brottet visade sig vara 
stöld, följt av sexualbrott och våld.    

Mouridsen et al. 
(2008) 

313 Personer mellan 25-59, hade som 
barn vårdats inom psykiatrin, 
diagnostiserade med diagnoser 
inom GSU. Jämfördes med 933 
personer från befolkningen i övrigt. 
Jämförelsegrupperna kontrollerades 
inte för eventuella diagnoser. 
 

Fann att de med Aspergers syndrom 
hade liknande resultat gällande antalet 
domar som kontrollgruppen som inte 
hade diagnosen Aspergers syndrom, 
18.4% respektive 19.6% (p=.89).  

Långström et al. 
(2009) 

422 
tot. 
105 
med
AS 

Alla personer med Autism eller 
Aspergers som blivit utskrivna från 
sjukhus mellan 1988-2000. I 
gruppen jämfördes de som begått 
våld och sexualbrott mot de som inte 
hade begått det.  

Riskfaktorer för våldsbrott var manligt 
kön, högre ålder, ytterligare psykisk 
störning, missbruk och 
personlighetsstörning. Det var mer 
vanligt att personer med Aspergers 
syndrom var våldsam än de med Autism, 
20% (n=21) respektive 3.2% (n=10). 
 

Woodbury-Smith et al. 
(2006) 

25 Diagnostiserade med ASS, över 18 
år, både män och kvinnor 
 

Ovanligt att personer med Aspergers 
syndrom hade begått brott. 
Jämförelsegrupp bestod av personer 
rekryterade från ett stort företag, ingen 
av personerna hade diagnosen. 

n= antalet personer i studien. * = studien är genomförd innan diagnosen inkluderades i DSM. AS = Aspergers syndrom 

I Tabell 2 framgår att en del av den tidigare forskningen visade att det inte gick att styrka att 

Aspergers syndrom skulle öka risken för våld (Allen et al., 2008; Ghaziuddin et al., 1991; 

Mouridsen, Rich, Isager & Nedergaard, 2008; Woodbury-Smith, Clare, Holland & Kearns, 

2006). I kontrast med detta framkom i Tabell 2 även annan forskning som visade att det kan 

finnas en ökad risk för våldsbrott för personer med Aspergers syndrom (Browing & Caulfield, 

2011; Haskins & Silva, 2006; Murrie et al., 2002).  

Det har visats att personerna med Aspergers syndrom begick fler våldsbrott än 

jämförelsegruppen (Woodbury-Smith et al., 2006). En annan studie visade däremot att de 

brott vilka begicks av personer med Aspergers syndrom varierade och något specifikt mönster 

gick inte att urskilja (Mouridsen et al., 2008). Dock var mordbrand det enda brott som 

signifikant skiljde sig från jämförelsegruppen där personer med Aspergers syndrom begick 

mer mordbränder. Även fler studier visade förekomsten av kriminellt beteende i allmänhet 

eller våldsbeteende i synnerhet hos individer med Aspergers syndrom (Barry-Walsh & 

Mullen, 2004; Everall & LeCouteur, 1990; Kawakami et al., 2012; Mawson, Grounds, & 

Tantam, 1985; Murphy, 2010; Palermo, 2004).  
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En möjlig förklaring till att personer med Aspergers syndrom i viss forskning har visats ha en 

ökad risk för att begå kriminella handlingar, då främst våldsrelaterade, menade Wing (1997) 

beror på att personer med diagnosen har svårt att finna lämpliga medel för att uppnå mål. 

Detta får stöd av Mertons (1938) teori om anomi och strain, att människor inte alltid vet vilka 

medel de ska använda för att uppnå sina mål och på grund av det begår de brott.  Detta 

innebär att det uppstår en motsättning mellan mål och medel (Merton, 1938, Sarnecki, 2009). 

Wing (1997) beskrev det som en betydande riskfaktor för kriminalitet för personer med 

Aspergers syndrom att inte veta hur de ska uppnå sina mål. 

Vidare är det möjligt att även Teorin om självkontroll (Gottfredson & Hirschi, 1990) kan vara 

en del i förklaringen till varför personer med Aspergers syndrom begår brott. Teorin innebär 

att den grad av självkontroll en person har avgör risken för brottslighet. Det betyder att ju mer 

självkontroll en person har ju minde risk finns att begå brottslighet. Vidare beskrevs att social 

inlärning och socialisering ökar graden av självkontroll. Det innebär att personer med 

Aspergers syndrom kan ha en minskad självkontroll till följd av de centrala dragen i 

diagnosen, det vill säga bristande sociala interaktioner (APA; 2000), och av den anledningen 

innehar en möjligt ökad risk för brottslighet.  

Riskfaktorer för våld för personer med Aspergers syndrom. Trots det begränsade antalet 

publicerade forskningsresultat på Aspergers syndrom och våld har några riskfaktorer kunnat 

påvisas genom forskning. De riskfaktorer som presenterats i forskningen var nödvändigtvis 

inte vanligt förekommande hos personer med Aspergers syndrom men däremot för de 

personer vilka begick brott och var diagnostiserade med Aspergers syndrom var faktorerna 

vanligtvis närvarande.  

Det har påvisats genom forskning att faktorerna; tidigare kriminalitet (Kawakami et al., 2012), 

kön, ålder, samt att ha en ytterligare psykisk störning (Ghiaziuddin, Weidmer-Mikhail & 

Ghiaziuddin, 1998; Långström, Grann, Ruchkin, Sjöstedt & Fazel, 2009; Mouridsen, 2012; 

Murrie et al., 2002; Newman & Ghiaziuddin, 2008) var riskfaktorer för våld för personer med 

Aspergers syndrom. Dessa riskfaktorer är liknande de generella kriminologiska riskfaktorerna 

som framkommit i annan forskning om kriminalitet (Hansson & Bussiére, 1998; Ulzen & 

Hamilton, 1998). Gällande riskfaktorn ”ytterligare psykisk störning” har det mer specifikt 

visats vara förekommande att personer med Aspergers syndrom även har ADHD eller 

depression (Barnhill, 2001; Goldstein & Schwebach, 2004; Green, Gilchrist, Burton, & Cox, 

2000; Lugnegård, Hallerbäck & Gillberg, 2011; Nylander et al., 2002; Shtayermman, 2007; 

Shtayermann, 2008; Whitehouse, Durkin, Jaquet & Ziatas, 2009).  

Även de svårigheter personer med Aspergers syndrom visades ha gällande relationer 

(Attwood, 2007; Engström et al., 2003; Jennes-Coussens et al., 2006) och på arbetsmarknaden 

(Attwood, 2007; Engström et al., 2003; Higgins et al., 2008, Jennes-Coussens et al., 2006) har 

visats vara möjliga riskfaktorer för våld (Belfrage & Fransson, 2008).  Att ha ett arbete och 

fungerande kärleksrelationer har visats ha en skyddande effekt för kriminalitet och våldsbrott 

(Belfrage & Fransson, 2008; Fergusson, Lynskey & Horwood; Menzies & Webster, 1995). 

Problem på arbetsmarknaden kan vara en indikator för närvaro av andra riskfaktorer som 

exempelvis problem i sociala relationer och psykisk ohälsa (Kropp, Hart & Lyon, 2008; 
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svensk översättning av Belfrage, 2008). Vidare beskrevs att problem i kärleksrelationer kan 

resultera i mer stress vilket ökar risken för våld.   

Utöver de generella riskfaktorerna för våld har det framkommit vissa riskfaktorer som är mer 

specifika för personer med Aspergers syndrom, möjligtvis som ett resultat av de två centrala 

dragen i Aspergers syndrom (Browing & Caulfield, 2011; Haskins & Silva, 2006; Murrie et 

al., 2002). Ett av de två centrala dragen i diagnosen är begränsade, repetitiva och stereotypa 

mönster i individens beteende (APA, 2000). Att ha begränsade, repetitiva eller stereotypa 

mönster i sitt beteende kan vara en riskfaktor då det kan resultera i att personen utvecklar ett 

riskfyllt specialintresse. Specialintresset kan utgöra till exempel specifika aspekter av döden 

eller dödandet (Wing, 1997). Detta innebär att personen uppvisar ett maniskt intresse för 

döden och på olika sätt vill närma sig och intressera sig för döden eller dödandet. Haskins och 

Silva (2006) menade att specialintressen och abnorma intressen kan vara den mest betydande 

riskfaktorn för kriminalitet för dessa personer. Vidare menade Haskins och Silva (2006) att 

risken för kriminalitet ökar när personerna fokuserar på sitt specialintresse och därför ignorera 

sociala konsekvenser och de lagar som råder. Det andra centrala draget i Asperger-diagnosen 

är svårigheter med sociala interaktioner (APA; 2000) vilket kan innebära att de har svårt att 

förstå andras upplevelser och reaktioner (Berk, 2009) och av den anledningen begår brott 

(Attwood, 2007).  

Problemformulering 

Aspergers syndrom har fått ett ökat fokus såväl inom psykiatrin (Gillberg, 2002) som medialt 

(se exv. Aftonbladet, 2013; Expressen, 2010; Aftonbladet, 2012; Expressen, 2012) de senaste 

åren. I media har fokus varit på Aspergers syndroms ökade risk för våld, detta sedan det under 

de senaste åren har inträffat en rad uppmärksammade händelser där personer diagnostiserad 

med Aspergers syndrom har begått dödligt våld (se exv. Aftonbladet, 2013; Aftonbladet, 

2012; Expressen, 2012; Expressen, 2010). Trots ämnets aktualitet finns det vid dagens datum 

få publicerade forskningsresultat om Aspergers syndrom inom den rättpsykiatriska vården och 

om de riskfaktorer för våld som finns för personer med diagnosen. Detta betyder att det finns 

en stor kunskapslucka och därmed finns även ett stort behov av att fortsatt forskning. 

För att undersöka risken för våld såväl inom den rättspsykiatriska kontexten som i samhället i 

övrigt är det betydelsefullt att undersöka skillnaderna i de bedömda riskfaktorerna för 

personer vilka har begått dödligt våld och de som inte har gjort det. Detta för att ha möjlighet 

att se om riskfaktorerna skiljer sig åt för personerna och om de i så fall finns några faktorer 

som är mer förekommande för personer med Aspergers syndrom vilka har dödligt våld. Inom 

den rättspsykiatriska vården vårdas personer med olika historik gällande lagöverträdelser och 

det är således viktigt att även undersöka huruvida bedömningen av riskfaktorer skiljer sig 

mellan de grupperna. Detta för att se om olika riskfaktorer närvarar beroende på 

brottshistorik. Vidare är det även viktigt att studera den psykiska ohälsan för att få en djupare 

förståelse för personerna. 
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Syfte  

Syftet med föreliggande studie var att beskriva skillnaderna gällande den psykiska ohälsan, de 

bedömda riskfaktorerna för framtida våld samt eventuellt institutionsvåld mellan personer 

med Aspergers syndrom inom rättpsykiatrin. Syftet besvarades med följande frågeställningar: 

Vilka skillnader förekom mellan personer med Aspergers syndrom vilka har begått dödligt 

eller försök till dödligt våld, personer dömda för annan brottslighet samt personer vårdade 

enligt LPT gällande den psykiska ohälsan? 

Vilka skillnader förekom mellan personer med Aspergers syndrom vilka har begått dödligt 

våld eller försök till dödligt våld, personer dömda för annan brottslighet samt personer 

vårdade enligt LPT gällande de bedömda riskfaktorerna för framtida våld? 

Vilka skillnader förekom mellan personer med Aspergers syndrom vilka har begått dödligt 

våld eller försök till dödligt våld, personer dömda för annan brottslighet samt personer 

vårdade enligt LPT gällande eventuellt institutionsvåld? 

Metod 

Deltagare 

Materialet som föreliggande studie baseras på kommer från ett datamaterial tillhörande ett 

större forskningsprojekt lett av professor Henrik Belfrage. Materialet i forskningsprojektet 

bestod av 883 personer, varav 663 var män och 220 var kvinnor. Personerna som deltog i det 

större forskningsprojektet var lagöverträdare vilka dels var dömda till en fängelsepåföljd 

(n=357) eller dömda enligt Lagen om rättspsykiatrisk vård (n=337). I materialet förekom även 

personer vilka inte hade begått något brott men bedömdes vara särskilt vårdkrävande (n=152), 

så kallade LPT-patienter.  

 

Data samlades bland annat in vid den Rättpsykiatriska regionkliniken i Sundsvall. Den 

nämnda regionkliniken är en av Sveriges största och på kliniken vårdas och behandlas 

personer enligt Lagen om psykiatrisk vård, Lagen om psykiatrisk tvångsvård samt klienter 

från kriminalvården vilka har ett psykiatriskt vårdbehov (RPK Sundsvall, 2013a). Personerna 

i det större forskningsprojektet hade varierad förekomst av psykiska störningar och 

sjukdomar. Ungefär 3,4% (n=30) av de 883 personerna var diagnostiserade med Aspergers 

syndrom och vårdades vid den Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall.  

 

Inklusionskriterierna för den föreliggande studien var att personerna skulle vara 

diagnostiserade med Aspergers syndrom, vara dömda enligt LRV alternativt vårdades enligt 

LPT samt att den initiala riskbedömningen med HCR-20 inte skulle ha ett större internt 

bortfall än totalt fyra faktorer för varje person. Detta i enlighet med vad som framgår i HCR-

20 (Belfrage & Fransson, 2008), om fler än fyra faktorer saknas bör bedömningen inte 

användas i forskningssammanhang. Detta resulterade i att två personer exkluderades och att 
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28 personer slutligen inkluderades i föreliggande studie. Deltagarna delades in i tre grupper 

utifrån studiens syfte, de som hade begått dödligt eller försök till dödligt våld (n=8), de som 

var dömda för någon annan lagöverträdelse (n=11) samt de som vårdades enligt LPT (n=9). 

Majoriteten av deltagarna var män (jfr. Tabell 3).  

Tabell3  
Beskrivning av indexbrotten för de personer dömda för dödligt eller försök till dödligt våld (n=8), de dömda för 
annan brottslighet (n=11) samt personer vårdade enligt LPT (n=9) 

 

 
Män Kvinnor 

   
 

Indexbrott 
 

n (%) n (%) 
 

X
2
 df p r   

Mord/dråp 
 

7 (31.8) 1 (16.7) 
 

6.66 5 ns  .49  

Olaga hot 
 

1 (4.5) 0 (0.0) 
     

 

Mordbrand 
 

1 (4.5) 0 (0.0) 
     

 

Andra våldsbrott 
 

8 (36,4) 0 (0.0) 
     

 

Stöld 
 

0 (0.0) 1 (16.7) 
     

 

LPT 
 

5 (22.7) 4 (66.7) 
     

 
Not: indexbrott= Det brott som föranleder att personen vårdas vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall. Kategorin 
mord/dråp inkluderar även personer som begått försök till mord/dråp. LPT är inget brott men de vårdades inom den 
rättspsykiatriska vården då de var för svårvårdade på andra platser. X2= beräknat med Conituity Correction, df= frihetsgrader.  
p= signifikansvärde, ns=inga signifikanta resultat. r = effektstorlek med Cramers´V. 

I Sverige är dödligt våld är ett av de mest allvarliga brotten och innefattar mord, dråp samt 

misshandel med dödlig utgång (Westfelt, 2012). Med dödligt våld avses fortsättningsvis 

(Rying, 2008. s.58): 

Uppsåtligt våld mot någon annan person som har lett till döden och som av 

rättsväsendet bedömts som kriminellt 

Ålder på deltagarna räknades ut genom att ta födelseåret och året då riskbedömningen 

genomfördes. Ålder på en deltagare i gruppen med personer dömda för annan brottslighet 

saknades då det inte fanns uppgifter om när riskbedömningen var genomförd. Då 

riskbedömningen skall göras inom fyra månader när en person placerats vid en 

rättspsykiatrisk regionklinik så erhöll den personen en ålder genom personnummer och 

inskrivningsdatum adderat med fyra månader.   

I den förstnämnda gruppen, vilka hade begått dödligt eller försök till dödligt våld, ingick 8 

personer varav 7 var män samt 1 var kvinna. Medelåldern för deltagarna vid tiden för den 

initiala riskbedömningen var 25 år (SD=5.76) och varierade mellan 18-36 år. Gruppen 

bestående av personer dömda för annan brottslighet, bestod av 11 personer varav 10 var män 

och 1 var kvinna. Åldern på personerna varierade mellan 17-44 år (SD=8.42) med en 

medelålder på 31 år. Den tredje gruppen, bestående av personerna vårdade enligt LPT bestod 

av 9 personer, 5 män och 4 kvinnor. Medelåldern för gruppen var 24 år (SD = 4.06) och 

varierade mellan 28-29 år. 

Samtliga deltagare vårdades vid den Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall, däremot 

vårdades de under olika lagrum. Av deltagarna som dömts för dödligt eller försök till dödligt 

våld vårdades samtliga personer (n=8) enligt LRV med SUP. Under samma lagrum vårdades 

även personerna dömda för annan brottslighet (n=8).  Resterande personer (n=3) i gruppen av 

personer dömda för annan brottslighet vårdades enligt LRV utan SUP. Personerna dömda för 
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annan brottslighet hade begått misshandel (n=5), mordbrand (n=2), olaga hot (n=2), rån 

(n=1), våld mot tjänsteman (n=1).  I den tredje gruppen vårdades samtliga personer enligt 

LPT (n=9). Tre av de som vårdades enligt LPT hade någon gång även begått brott men 

inkluderades i LPT-gruppen beroende på att de för närvarande vårdades under det lagrummet. 

De brott personerna hade begått var: rån, olaga hot samt stöld.  

Statistiska analysmetoder och metodval 

Olika analysmetoder användes på grund av att materialet innefattade olika skalnivåer; 

ordinala faktorer som går att rangordna och nominala kategoriska faktorer utan inbördes 

ordning (Pagano, 2010). De tre använda analysmetoderna användes för att testen var möjliga 

att genomföra utifrån syftet och urvalsstorleken. Samtliga tester var icke-parametriska då det 

är fördelaktigt när variabler var på nominal eller ordinal nivå (Pagano, 2010; Pallant, 2010).  

X
2
. Utifrån syftet med studien, att jämföra de tre grupperna med varandra, genomfördes ett X

2 

för oberoende grupper. X
2
-testet användes för att förklara relationen mellan två kategoriska 

variabler (Pallant, 2010). Då data i studien var nominal var X
2
 ett lämpligt metodval (Pagano, 

2010). Testet baserades på både en 2x2 när två grupper jämfördes samt 2x3 när samtliga 

grupper jämfördes. Vidare jämför X
2
-testet den observerade frekvensen i varje kategori med 

värdet som kunde förväntas om det inte fanns något samband mellan de två undersökta 

variablerna. För att kunna genomföra testet krävs att den lägst förväntade frekvensen i varje 

cell var 10 (Pallant, 2010). Om det lägsta förväntade värdet inte uppfyller kravet användes ett 

Fisher´s Exact Probability test och Continuity Correction som X
2
värde på de aktuella 

variablerna. Det testet genereras automatiskt när ett X
2
 genomförs (Pallant, 2010). Fishers 

Exact Probability är ett signifikanstest som används för att analysera data som är nominal 

eller ordinal och används främst när urvalet är litet (Siegel & Castellan, 1988). Continuty 

Correction-värdet kompenserar för den överskattning som följer av ett χ
2
-test (Pallant, 2011). 

Testet gör det svårare att erhålla signifikanta resultat vilket är ett sätt att minska risken för att 

göra Typ 1 fel, det vill säga att erhålla signifikanta skillnader som egentligen inte finns. 

Kruskal-Wallis test. Kruskal-Wallis testet är ett icke-parametriskt alternativ till en oberoende 

envägs ANOVA. Parametriska tester är att föredra då de är bättre på att hitta signifikanta 

skillnader när sådana finns, de parametriska testerna har dock fler krav för att kunna 

genomföras i jämförelse med de icke-parametriska testerna, så som exempelvis ett 

normalfördelat urval (Pallant, 2010). Med anledning av detta är de icke-parametriska testerna 

lämpliga alternativ när inte kraven för de parametriska testerna uppfylls. När antagandena för 

en envägs ANOVA inte gick att uppfylla beslutades således att använda ett Kruskal-Wallis 

test. Kruskal Wallis syftar till att jämföra värdena på kontinuerliga variabler för tre eller fler 

grupper (Pallant, 2010). Testet krävde en kategorisk oberoende variabel med tre eller fler 

kategorier samt en kontinuerlig beroende variabel (Pallant, 2010). Testet lämpade sig därmed 

väl för att jämföra de bedömda faktorerna i HCR-20 för de som begått dödligt våld, de dömda 

för annan brottslighet och de vårdade enligt LPT. Testet kan däremot inte avslöja var några 

eventuella skillnader finns mellan grupperna, bara att det finns.  

Mann-Whitney U test. För att upptäcka var de eventuella skillnaderna i en variabel finns 

mellan de tre grupperna genomfördes ett Mann-Whitney U test. Det användes för att 



Emma Mellåker 

 

21 
 

undersöka skillnaderna mellan två oberoende grupper med kontinuerliga variabler (Pallant, 

2010). Testet krävde en kategorisk variabel med två grupper samt en kontinuerlig variabel, 

variablerna ska vara på ordinal nivå. Mann Whitney U jämför gruppernas median för att se 

om den signifikant skiljer sig åt. Testet är av icke-parametriskt slag och har en motsvarighet 

bland de parametriska testerna, T-test (Pallant, 2010). T-testet hade använts om antagandena 

för detta hade uppfyllts av samma anledning som för Kruskal Wallis, att de parametriska 

testerna många gånger är att föredra (Pallant, 2010). När kraven för ett T-test inte kunde 

uppfyllas beslutades således för användning av ett Mann-Whitney U test. 

Tillvägagångssätt vid analys 

Genomförandet av de statistiska analyserna gjordes med det statistiska programmet SPSS, 

version 20 Windows Software. Inledningsvis kontrollerades variablerna så att inga värden var 

så kallade extremvärden, som innebär att de inte låg inom området med möjliga värden och 

att värdena verkade stämma. Därefter kontrollerades eventuella bortfall. 

Bortfall. I materialet återfanns inte några större interna som ansågs indikera att något var fel 

med aktuell variabel. Vid de kategoriska variablerna vilka hade ett internt bortfall 

exkluderades deltagare med bortfall enbart på den aktuella variabeln men fortsatte vara en del 

av de analyser där de hade tillräckligt med information i enlighet med The Exclude cases 

pairwise option (Pallant, 2010).  

Några faktorer i HCR-20 hade däremot interna bortfall som en följd av otillräcklig 

information på den riskfaktorn. Detta antogs påverka resultatet vilket behövde korrigeras 

genom viktning av dessa faktorer. Viktningen av riskfaktorerna i HCR-20 genomfördes i 

enlighet med de rekommendationer som återfanns i den Kanadensiska versionen av HCR-20 

(Webster et al., 1997). Viktningen resulterade i att aktuell delpoäng samt totalpoäng 

korrigerades men inte den enskilda riskfaktorn. Beräkningen för viktningen genomfördes 

genom att ta personens delpoäng på den delen som bortfallet var på, dividerat med antalet 

faktorer på den delen. Detta multiplicerades sedan med antalet frånvarande faktorer på den 

aktuella delen. Vid viktningen avrundades poängen i enlighet med gängse standard, det vill 

säga att över .5 avrundades uppåt och .4 eller mindre avrundades nedåt. 

 

Genomförande av tester. Därefter genomfördes den deskriptiva fasen av analysen. 

Inledningsvis genomfördes ett X
2
-test med en 3x2 korstabell i enhetlighet med gängse 

standard i SPSS i syfte att erhålla deskriptiv information om de kategoriska variablerna. 

Samtidigt kontrollerades även antalet deltagare i varje variabel så att detta stämde.  

Efter att X
2
 hade utförts inleddes analysen med att kontrollera att de antaganden som testet 

kräver var uppfyllda (Pallant, 2010). Antagandet om att den lägsta frekvensen i varje tabell 

skulle vara över 10 uppfylldes däremot aldrig och därför användes ett Fisher´s Exact 
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Probability test och Continuity Correction som X
2
värde på alla de aktuella variablerna i hela 

analysen. I version 20 av SPSS genererades dock inte ett Fishers Exact probability test 

automatiskt, därför behövde detta korrigeras genom att manuellt göra ett tillval i SPSS. X
2 

testet för en 3x2 tabell kan inte visa var några eventuella skillnader finns mellan tre grupper 

och därför genomfördes en 2x2 tabell på de variabler som uppvisade statistisk signifikans. 

Detta innebar att två grupper jämfördes med varandra tills alla grupper hade jämförts med 

varandra. 

Därefter genomfördes även en analys med ett Kruskal-Wallis test för att erhålla deskriptiv 

information om de kontinuerliga variablerna, det vill säga för att se om det återfanns några 

skillnader mellan grupperna i riskbedömning för framtida våld. Då det framkom signifikanta 

resultat genomfördes ett Mann-Whitney U test för att se vilka grupper som skiljde sig. Det 

innebar att två grupper jämfördes med varandra. Detta innebar även att ett så kallat posthoc-

test genomfördes för att minska risken att inte få signifikanta resultat trots att det egentligen 

finns en signifikant skillnad (Pagano, 2010; Pallant, 2010). När resultaten från X
2
, Kruskal-

Wallis och Mann Whitney U skulle analyseras ansågs som mest p ≤ .05 vara ett signifikant 

resultat.  

Effektstorleken anger styrkan i ett samband men däremot inte riktningen på sambandet. I 

föreliggande studie anges effektstorlek med phi när en 2x2 korstabell har använts. Phi är en 

korrelations koefficient som kan variera mellan 0-1, där ett högre värde indikerar ett starkare 

samband mellan två variabler (Pallant, 2010). Effektstorlekarna kan antingen vara (.10) små 

(.30) måttliga alternativt (.50) höga (Cohen, 1992). När analyserna är genomförda på en 2x3 

korstabell anges effektstorlek med Cramers´V. Det finns olika kriterier för att beräkna 

effektstorleken med Cramers´V (Pallant, 2010). För att erhålla rätt kriterium beräknades 

differensen mellan antalet kategorier i en kolumn och 1. Vidare beräknades även differensen 

mellan antalet kategorier i raderna och 1. Summan av beräkningen var avgörande då det 

minsta värdet används för att ange storleken på effekten. I föreliggande studie blev det minsta 

värdet alltid 1, därav användes följande kriterium; effekten var liten vid .10, medium vid .30, 

och stor vid .50 (Aron, Aron & Coups, 2006). 

Datamaterial för studien 
HCR-20 - bedömning av risken för framtida våld. Instrumentet består av 20 riskfaktorer 

för våld som är fördelade i tre delar, historiska faktorer, kliniska faktorer och 

riskhanteringsfaktorer. Riskhanteringsdelen utgörs av fem riskfaktorer för framtiden som 

bedöms utifrån den planering som finns för personens utskrivning, hur realistisk och 

genomförbar den är (Belfrage & Fransson, 2008). Denna del kan bedömas både för ut, som 

om personen snart skall ut i samhället, men även som in om personen skall fortsätta vistas 

inom institution. Varje faktor bedöms med ja, delvis eller nej beroende på förekomsten av 

riskfaktorn hos personen. Inom forskningen ersätts koderna med siffror; 2 (ja), 1 (delvis) eller 

0 (nej) (Belfrage & Fransson, 2008).  

Instrumentet beskrevs ha stark vetenskaplig förankring då riskfaktorerna är framtagna ur den 

vetenskapliga litteraturen (Belfrage & Fransson, 2008). HCR-20 lämpar sig såväl för 

forskning som för praktisk tillämpning (Belfrage & Fransson, 2008). Vid 
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forskningssammanhang riktas fokus bland annat mot faktorernas tyngd och dess prediktiva 

förmåga, medan vid praktisk tillämpning är instrumentet användbart som en hjälp och 

riktlinjer för bedömningen (Belfrage & Fransson, 2008). När en genomgång av faktorerna är 

färdig vid praktisk tillämpning skall bedömaren själv väga riskfaktorerna, övriga 

omständigheter och komma fram till en slutgiltig bedömning som rapporteras skriftligt 

(Belfrage & Fransson, 2008). Risken för framtida våld bestäms inte utifrån antal närvarande 

riskfaktorer utan från dess betydelse för den enskilda individen, således kan även några få 

faktorer närvarande innebära en mycket hög risk (Belfrage & Fransson, 2008).  

Prediktiv validitet för HCR-20. Trots att HCR-20 inte syftar till att predicera våld (Belfrage, 

2008) så påvisas instrumentets validitet med prediktiv validitet. Det har framkommit att 

bedömning med HCR-20 inom den rättspsykiatriska kontexten generellt har hög prediktiv 

validitet för återfall i våldsbrott (de Vogel & de Ruiter, 2006; de Vogel, de Ruiter, 

Hildebrand, Bos, & van de Ven, 2004). Däremot varierade validiteten inom instrumentets tre 

delar. Hög prediktiv validitet återfanns på de dynamiska riskfaktorerna, det vill säga de 

kliniska och framförallt rikshanteringsfaktorerna (Belfrage, Fransson & Strand, 2000; 

Pedersen, Rasmussen & Elsass, 2010; Strand, Belfrage, Fransson & Levander, 1999). 

Däremot för de statiska, det vill säga de historiska faktorerna, återfanns validiteten vara något 

lägre. För såväl totalpoängen som den slutgiltiga riskbedömningen visades hög prediktiv 

validitet (Belfrage et al., 2000; Douglas Ogloff, & Hart, 2003; Pedersen et al., 2010; Strand et 

al., 1999). Sammantaget kan det sägas att instrumentet har en mycket god prediktiv validitet.  

Interbedömarreliabilitet för HCR-20. Såväl i internationella som svenska studier har både 

riskfaktorerna och totalpoängen i HCR-20 visats ha hög interbedömarreliabilitet inom den 

rättspsykiatriska kontexten (Belfrage, 1998; Dernevik, 1998; de Vogel & de Ruiter, 2004; de 

Vogel et al., 2004; Strand et al., 1999). Även interbedömarreliabiliteten för den 

sammanfattande riskbedömningen har visats vara hög (Douglas et al., 2003). Däremot har 

interbedömarreliabiliteten visats variera något mellan de olika delarna i instrumentet. 

Framförallt delen med de historiska faktorerna visade på mycket hög interbedömarreliabilitet 

(de Vogel & de Ruiter, 2004; Pedersen et al., 2010), men även för den kliniska delen och 

riskhanteringsfaktorerna var den måttlig till hög (de Vogel & de Ruiter, 2004; Douglas et al., 

2003; Pedersen et al., 2010). de Vogel et al. (2004) menade att interbedömarreliabiliteten för 

samtliga tre delarna var utmärkt. Sammantaget tyder tidigare forskning på att 

interbedömarreliabiliteten för HCR-20 var hög. 

Riskbedömningarna i studien. De riskbedömningar som var genomförda vid 

Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall utfördes av ett riskbedömningsteam. Detta team 

arbetar regelbundet med riskbedömning som en del av den ordinarie verksamheten vid 

kliniken. Deltagarnas riskbedömningar var gjorda mellan åren 1999-2011. Med anledning av 

att det förekom ett varierat antal riskbedömningar för de enskilda deltagarna och för att 

förutsättningarna skulle vara detsamma för alla så beslutades att använda den initiala 

riskbedömningen för samtliga deltagare.  

Analyserna som baserades på HCR-20 genomfördes på specifika riskfaktorer, på delpoäng 

samt på totalpoäng. Vidare analyseras både in och ut på riskhanteringsdelen. I enlighet med 
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gängse standard används Ut-bedömningarna för att göra uttalanden om risken för framtida 

våld vid en eventuell utskrivning från vårdkliniken. Däremot beräknades även In-

bedömningen, det vill säga riskhanteringen inne på vårdkliniken, då en del i syftet var att 

undersöka institutionsvåldet för deltagarna. I resultatet anges när analyserna baseras på In-

bedömningen, om inget annat framkommer är det den bedömda risken för Ut som anges.  

Etik 

För att en studie ska vara etiskt försvarbar är det av vikt att deltagarna inte påverkas negativt 

av att medverka (Denscombe, 2011). Data måste därför hanteras konfidentiellt så att det inte 

går att föra samman uppgifter med uppgiftslämnare eller att det blir möjligt att identifiera 

personer som deltar (Denscombe, 2011). Innan författaren till föreliggande studie fick tillgång 

till materialet som denna studie baseras på hade materialet avkodats från namn, därefter 

exkluderade författaren deltagarnas personnummer vilket gör att deltagarna inte var 

identifierbara. Vidare presenteras resultatet om den psykiska ohälsan, de bedömda 

riskfaktorerna för våld och institutionsvåldet på gruppnivå, detta sammantaget gör att den 

etiska principen om konfidentialitet uppfylls. 

Det är även av stor vikt att beakta datasäkerheten så att den insamlade informationen inte blir 

tillgänglig för utomstående eller används till något annat ändamål än vad som var tänkt 

(Denscombe, 2011).  Detta har beaktats genom att materialet under hela processen har funnits 

på en specifik dator med lösenordsskydd och vilken har varit inlåst i ett säkerhetsskåp vid 

Mittuniversitetet.  

Resultat 

Beskrivning av personernas psykiska ohälsa 

Bakgrundsinformation om psykisk ohälsa för personerna vilka hade begått dödligt eller 

försökt till dödligt våld, de dömda för annan brottslighet samt de vårdade enligt LPT återfinns 

i Tabell 4.  

Tabell4 
               Beskrivning av tidigare psykisk ohälsa för personerna som var dömda för dödligt eller försök till dödligt våld (n=8), de som 

blivit dömda för annan brottslighet (n=11) samt de som vårdades enligt LPT (n=9)  
 

  

Personer dömda för 
dödligt eller försök 
till dödligt våld 

 Personer dömda för 
annan brottslighet 

Personer 
vårdade 
enligt LPT 

          n (%)   n (%)   n (%)   X
2
  df p r 

             Paragraf 7-undersökning 4 (57.1) 
 

7 (87.5) 0 (0.0) 
 

12.62 2 *** 0.74 

 Rättspsykiatrisk undersökning 7 (100.0) 
 

6 (66.7) 1 (12.5) 12.17 2 ** 0.71 

 Tidigare psykiatrikontakt 7 (87.5) 
 

9 (81.8) 6 (66.7) 1.21 2 ns 0.21 

 Självskadebeteende 2 (33.3) 
 

3 (37.5) 4 (57.1) 0.90 2 ns 0.21 

 Suicidförsök 
 

2 (33.3) 
 

2 (22.2) 4 (57.1) 2.11 2 ns 0.31 

 Övergrepp i barndomen 2 (28.6) 
 

2 (28.6) 2 (33.3) 0.05 2 ns 0.05 

 Not: X2= x
2
 värde med conituity correction, df= frihetsgrader.  p= signifikansvärde, **p < .01. *** p < .001. ns=inga signifikanta 

resultat. r = effektstorlek med Cramers´V  
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Analyserna visade inte några signifikanta skillnader mellan grupperna i förekomst av 

självskadebeteende, suicidförsök samt utsatthet för övergrepp i barndomen. Signifikanta 

skillnader mellan de tre grupperna visades däremot gällande förekomst av en §7-undersökning 

och en rättspsykiatrisk undersökning. Detta då ingen av personerna i gruppen vårdade enligt 

LPT hade en §7-undersökning, medan 4 av de som hade begått dödligt våld eller försök till 

dödligt våld hade genomgått en sådan, X
2
(1) = 3.65, p < .05, phi = 0.65. Förekomsten av §7-

undersökningar var även mer förekommande hos gruppen som var dömda för annan 

brottslighet än personerna vårdade enligt LPT, X
2
(1) = 9.14, p < .001, phi = 0.88. Detta då 

ingen av personerna i gruppen vårdade enligt LPT hade en §7-undersökning, medan 7 av de 

som hade begått annan brottslighet hade det. Däremot fanns ingen skillnad gällande förekomst 

av genomförda §7-undersökningar mellan de som var dömda för annan brottslighet och de 

som var dömda för att ha begått dödligt våld, X
2
(1) = 0.55, p = ns,  phi = 0.28.   

Gällande förekomsten av en rättspsykiatrisk undersökning (RPU) visades en signifikant 

skillnad för personerna som vårdades enligt LPT och personerna vilka hade begått dödligt 

eller försök till dödligt våld, då 7 av de som var dömda för att ha begått dödligt våld hade 

genomgått en RPU att jämföra med endast 1 person av de som vårdades enligt LPT, X
2 

(1) = 

8.24, p < .001, phi = 0.88. Förekomsten av en RPU var även mer förekommande för de som 

hade begått annan brottslighet än de som vårdades enligt LPT X
2
 (1) = 3.14, p < .05, phi = 

0.55. Däremot skiljde sig inte förekomsten av en RPU mellan de som var dömda för annan 

brottslighet och de som var dömda för att ha begått dödligt eller försökt till dödligt våld, X
2
 

(1) = 1.10, p = ns, phi = 0.42. 

Beskrivning av personernas diagnospanorama 

För personerna i studien återfanns ett varierande diagnospanorama utöver att varje person var 

diagnostiserad med Aspergers syndrom (jfr. Tabell 5). Några personer var diagnostiserade 

med flera diagnoser än bara Aspergers syndrom. Antalet diagnoser för personerna som hade 

begått dödligt eller försök till dödligt våld varierade mellan 1 till 4 och tre av personerna var 

enbart diagnostiserade med Aspergers syndrom. För de som var dömda för annan brottslighet 

varierade antalet diagnoser mellan 1 till 4, samt fem av personerna var diagnostiserade med 

enbart Aspergers syndrom. För de som vårdades enligt LPT varierade antalet diagnoser 

mellan 1 till 5, enbart en person var diagnostiserad med endast Aspergers syndrom. Antalet 

diagnoser visades inte skilja signifikant mellan de tre grupperna när ett Kruskal Wallis test 

användes för analys, X
2
(2) = 3.73, p = ns. 

Tabell5 

           Beskrivning av det diagnospanorama som återfanns för de som var dömda för dödligt eller försök till dödligt våld (n=8), de som 
var dömda för annan brottslighet (n=11) samt de som vårdades enligt LPT (n=9). En person kunde ha flera diagnoser. 

 

Personer dömda för 
dödligt eller försök till 
dödligt våld 

 Personer dömda 
för annan 
brottslighet 

Personer 
vårdade enligt 
LPT 

 

    
  

n (%) 
 

n (%) n (%) X
2
 df p r 

Impulskontrollstörning 
 

2 (25.0) 1 (9.1) 0 (0.0) 2.82 2 ns 0.32 

 ADHD 
 

0 (0.0) 
 

0 (0.0) 4 (44.4) 9.85 2 ** 0.59 

 Förstämningssyndrom 
 

0 (0.0) 
 

0 (0.0) 1 (11.1) 2.19 2 ns 0.28 

 Psykos 
 

1 (12.5) 
 

1 (9.1) 1 (11.1) 0.06 2 ns 0.05 

 Missbruk 
 

1 (12.5) 
 

2 (18.2) 1 (11.1) 0.23 2 ns 0.09 

 Personlighetsstörning 
 

4 (50.0) 
 

0 (0.0) 3 (33.3) 6.67 2 *** 0.49 

 Ångest 
 

1 (12.5) 
 

1 (9.1) 0 (0.0) 1.10 2 ns 0.20 
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Not. % = andel personer i procent.  X2= x
2
 värde med conituity correction, df= frihetsgrader,  p= signifikansvärde, **p < .01.  *** 

p < .001. ns=inga signifikanta resultat. r = effektstorlek med Cramers´V. 

 

Vid analys av om förekomsten av olika typer av diagnoser skilde sig mellan de tre grupperna 

framkom en skillnad gällande ADHD. Det visades att enbart personer vårdade enligt LPT 

hade blivit diagnostiserade med ADHD, medan personerna dömda för annan brottslighet och 

personer dömda för dödligt eller försök till dödligt våld inte hade någon ADHD-diagnos i sina 

grupper (jfr. Tabell 5). Eftersom ADHD endast förekom hos gruppen som vårdades enligt 

LPT, så skilde sig denna grupp från de som var dömda för annan brottslighet X
2
(1) = 3.65, p < 

.05, phi =0.55. Däremot framkom inga signifikanta skillnader mellan de som vårdades enligt 

LPT och de som begått dödligt eller försök till dödligt våld X
2
 (1) = 2.51, p = ns, phi = 0.52.  

Vid analys av förekomsten av personlighetsstörningar visades förekomsten variera mellan de 

tre grupperna. För de som var dömda för att ha begått annan brottslighet förekom ingen 

person som var diagnostiserad med en personlighetsstörning, till skillnad från de som var 

dömda för dödligt våld och de personerna vårdade enligt LPT.  Av den anledningen skilde sig 

de som var dömda för annan brottslighet från de som var dömda för att ha begått dödligt eller 

försök till dödligt våld X
2
 (5) = 6.97, p < .01, phi = 0.61. Däremot visades ingen skillnad 

mellan de dömda för annan brottslighet och de som vårdades enligt LPT X
2
(1) = 4.31, p = ns, 

phi = 0.46. Vidare var det ingen skillnad i förekomst av personlighetsstörningar mellan de 

som vårdas enligt LPT och de som begått dödligt eller försök till dödligt våld, X
2
 (1) = 0.04, p 

= ns, phi = 0.17. 

Den bedömda risken för framtida våld  

Analyser genomfördes för att undersöka huruvida det förekom några skillnader gällande 

närvaro av riskfaktorer för personerna vilka vårdades inom rättspsykiatrin för att de hade 

begått dödligt eller försök till dödligt våld, för att de hade blivit dömda för annan brottslighet 

samt för att de behövde vård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård. Riskbedömning för 

dessa tre grupper genomfördes med HCR-20. Det framkom att samtliga tre grupper hade 

liknande totalpoäng på hela bedömningen. I gruppen med personer som hade begått dödligt 

eller försök till dödligt våld hade personerna en totalpoäng som varierade mellan 23-34 

poäng, med ett medelvärde på 29.29 (SD = 4.42). För de som var dömda för annan 

brottslighet varierade den lägsta och högsta totalpoängen mellan 24-38 med ett medelvärde på 

29 (SD = 3.26), medan de som vårdades enligt LPT hade en totalpoäng mellan 18 och 34 där 

medelvärdet var 28.89 (SD = 6.19). Vidare visade analyserna att samstämmigheten i 

totalpoäng mellan de tre grupperna gällde även på såväl på delpoängen som på respektive del, 

vilket framkommer av Tabell 6. I Tabell 6 presenteras även resultatet för analyserna. 
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Tabell6 

Skillnad i riskbedömning mellan personer med Aspergers syndrom som var dömda dödligt eller försök till dödligt våld(n=8), de  

som var dömda för annan brottslighet (n=11) samt de vårdade enligt LPT (n=9).  

   

Personer dömda för  
dödligt eller försök till 
dödligt våld 

 Personer dömda för 
annan brottslighet 

  Personer 
vårdade enligt 
LPT 

    
Riskfaktor   n 0 1 2 M SD   n 0 1 2 M SD   n 0 1 2 M SD X

2
 df p 

Historiska  
faktorer 

                       
H1 

 
8 0 0 8 2.00 0.00 

 
11 0 1 10 1.91 0.30 

 
9 0 3 6 1.67 0.50 4.09 2 ns 

H2 
 

8 0 5 3 1.38 0.52 
 

11 0 5 6 1.55 0.52 
 

9 0 5 4 1.44 0.53 0.54 2 ns 

H3 
 

8 0 1 7 1.88 0.35 
 

9 0 0 9 2.00 0.00 
 

7 0 1 6 1.86 0.38 1.27 2 ns 

H4 
 

8 0 2 6 1.75 0.46 
 

9 0 4 5 1.56 0.53 
 

7 0 1 6 1.86 0.38 1.76 2 ns 

H5 
 

8 3 4 1 1.20 0.45 
 

9 9 0 2 2.00 0.00 
 

7 0 1 6 1.20 0.45 4.40 2 ns 

H6 
 

8 0 0 8 2.00 0.00 
 

11 1 0 10 1.82 0.60 
 

5 0 4 1 2.00 0.48 1.55 2 ns 

H7 
 

4 1 1 2 1.67 0.56 
 

7 4 2 1 1.33 0.57 
 

6 4 2 0 1.00 0.00 2.02 2 ns 

H8 
 

8 0 4 4 1.50 0.54 
 

11 0 2 9 1.82 0.41 
 

9 1 3 5 1.44 0.73 2.48 2 ns 

H9 
 

8 4 0 4 1.00 1.07 
 

11 6 2 3 0.73 0.91 
 

9 4 1 4 1.00 1.00 0.50 2 ns 

H10 
 

8 4 0 4 1.00 1.07 
 

11 3 2 6 1.27 0.91 
 

9 0 2 7 1.78 0.44 2.86 2 ns 
H-
TOTAL 

     
14.63 3.20 

     
14.03 2.17 

     
14.67 4.07 0.13 2 ns 

                         Kliniska  
faktorer 

                       
C1 

 
8 0 3 5 1.63 0.52 

 
11 0 5 6 1.55 0.52 

 
9 1 5 3 1.22 0.67 2.05 2 ns 

C2 
 

8 0 3 5 1.63 0.52 
 

11 0 8 3 1.27 0.47 
 

9 0 4 5 1.56 0.53 2.66 2 ns 

C3 
 

8 7 0 1 0.25 0.71 
 

11 5 5 1 0.64 0.67 
 

9 2 6 1 0.89 0.60 5.06 2 ns 

C4 
 

8 3 4 1 0.75 0.71 
 

11 0 8 3 1.27 0.47 
 

9 0 4 5 1.56 0.53 6.48 2 * 

C5 
 

8 0 4 4 1.50 0.56 
 

11 0 5 6 1.55 0.52 
 

9 1 3 5 1.44 0.74 0.05 2 ns 

C-TOTAL 
     

5.75 1.04 
     

6.27 1.85 
     

6.67 2.55 0.66 2 ns 

                         Riskhanterings- 
faktorer IN 

                      
R1  

 
8 2 3 3 1.13 0.84 

 
11 1 8 2 1.09 0.55 

 
9 2 7 0 0.78 0.44 1.78 2 ns 

R2  
 

8 4 4 0 0.50 0.54 
 

11 4 7 0 0.64 0.52 
 

9 4 5 0 0.56 0.53 0.35 2 ns 

R3 
 

8 0 5 3 1.38 0.52 
 

11 1 5 5 1.36 0.67 
 

9 0 7 2 1.22 0.44 0.61 2 ns 

R4 
 

8 0 4 4 1.50 0.54 
 

11 1 6 4 1.27 0.65 
 

9 0 8 1 1.11 0.33 2.46 2 ns 

R5 
 

8 1 6 1 1.00 0.54 
 

11 0 9 2 1.18 0.41 
 

9 0 6 3 1.33 0.50 1.93 2 ns 

R TOTAL 
    

5.50 2.40 
     

5.55 1.70 
     

5.00 1.41 0.44 2 ns  

                         Riskhanterings- 
faktorer UT 

                       
R1 

 
7 0 0 7 2.00 0.00 

 
11 0 0 11 2.00 0.00 

 
9 0 2 7 1.78 0.44 4.16 2 ns 

R2 
 

7 0 0 7 2.00 0.00 
 

11 0 0 11 2.00 0.00 
 

9 0 2 7 1.78 0.44 4.16 2 ns 

R3 
 

7 0 4 3 1.43 0.54 
 

11 0 4   7 1.64 0.51 
 

9 0 6 3 1.33 0.50 1.86 2 ns 

R4 
 

7 0 0 7 2.00 0.00 
 

11 0 0 11 2.00 0.00 
 

9 0 2 7 1.78 0.44 4.16 2 ns 

R5 
 

7 1 0 6 1.75 1.76 
 

11 0 2 9 1.82 0.41 
 

9 0 1 8 1.89 0.33 0.18 2 ns 

R-ut total 
     

9.14 1.07 
     

9.45 0.69 
     

8.56 1.81 1.33 2 ns 

                         
HCR-TOTAL in 

    
26.00 4.66 

     
25.91 4.42 

     
26.33 5.77 0.05 2 ns 

HCR-TOTAL ut 
    

29.29 4.42 
     

29.00 3.23 
     

28.89 6.19 0.04 2 ns  

Not. Under respektive 0-2 återfinns antalet personer som skattats med 0,1 eller 2. M = medelvärde. SD = standardavvikelse. 

X2= x
2
 värde med conituity correction, df= frihetsgrader, p= signifikansvärde, *p < .05. ns= inga signifikanta resultat. r = 

effektstorlek med Cramers´V. 
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Historiska delen. För gruppen som hade begått dödligt eller försök till dödligt våld varierade 

poängen på H-delen mellan 10-20 poäng. Motsvarande poäng för gruppen med personer 

dömda för annan brottslighet och gruppen med personer som vårdades enligt LPT var 10-19 

respektive 10-21. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan de tre grupperna i antal 

totalpoäng på H-delen (jfr. Tabell 6). Inte heller på de enskilda riskfaktorerna i H-delen 

visades några signifikanta skillnader mellan de tre grupperna. Därmed skildes inte de 

historiska faktorerna åt beroende på om personerna hade begått brott eller inte.  

Kliniska delen. Delpoängen på den kliniska delen varierade mellan 4-7 poäng för gruppen 

som hade begått dödligt eller försök till dödligt våld och 4-10 för de som var dömda för annan 

brottslighet. För de som vårdades enligt LPT varierade poängen mellan 4-9. Det framkom 

inga signifikanta skillnader mellan de tre grupperna i antal totalpoäng på C-delen. Däremot 

visades en signifikant skillnad mellan de tre grupperna på en riskfaktor. Skillnaderna 

återfanns på faktorn Instabilitet (C4). Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad 

gällande närvaro av riskfaktorn C4 mellan personerna som vårdades enligt LPT och 

personerna som hade begått dödligt eller försök till dödligt våld (U = 14.50, z = 2.25, p < .05, 

r = 0.54). Däremot visades inga signifikanta skillnader gällande närvaro av riskfaktorn mellan 

LPT-personerna och de som var dömda för annan brottslighet (U = 35.50, z = -1.25, p = ns, r 

= 0.28) eller för de som hade begått dödligt våld och de som var dömda för annan brottslighet 

(U = 25.50, z = -1.78, p = ns, r = 0.41).  

Riskhanteringsdelen. Delpoängen för R-delen varierad för In-bedömningen mellan 3-9 för 

de som hade begått dödligt eller försök till dödligt våld. Motsvarande poäng för personerna 

som var dömda för annan brottslighet samt personerna som vårdades enligt LPT var 2-8 

respektive 3-7. Det framkom inga signifikanta skillnader mellan de tre grupperna i antal 

totalpoäng på R-In eller i de enskilda riskfaktorerna.  

För de bedömningar som var bedömda för R-Ut varierade delpoängen mellan 7-10 för de som 

hade begått dödligt eller försök till dödligt våld. Motsvarande siffror för gruppen med 

personer dömda för annan brottslighet och för de personer som vårdades enligt LPT var 5-10 

respektive 6-10. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan de tre grupperna i antal 

totalpoäng eller på enskilda faktorer gällande riskhantering för Ut-bedömning.  

Den totala bedömningen. Vid analys av om totalpoängen för HCR-20 skiljde sig mellan de 

tre grupperna framkom inga signifikanta skillnader, oberoende om In eller Ut användes på 

riskhanteringsdelen. Samtliga grupper har liknande totalpoäng på hela bedömningen, totalt 

varierade samtliga tre gruppers medelvärde mellan 28.89-29.29.  

Den bedömda risken för framtida våld och psykisk ohälsa 

Vid analys av om det förekom några skillnader gällande den bedömda risken med HCR-20 

beroende på om det hade förekommit ett självskadebeteende (n = 9) eller inte (n = 12) för 

samtliga personer med Aspergers syndrom i studien förekom inga signifikanta skillnader (U = 

48.50, z = -0.39, p = ns, r = .09). Det fanns däremot inte uppgifter om alla personer, således är 

det ett mindre antal personer inkluderade i beräkningarna än vad det är i studien totalt. Vidare 

framkom inte heller några signifikanta skillnader vid analys av om den bedömda risken med 
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HCR-20 skiljde sig beroende på om det hade förekommit ett suicidförsök (n = 8) eller inte (n 

= 14) för samtliga deltagare (U = 49.50, z = -0.45, p = ns r = 0.10). Analys på huruvida 

utsatthet för övergrepp i barndomen påverkade den bedömda risken för framtida våld 

indikerade att så inte var fallet då inga signifikanta skillnader i HCR-20 förekom beroende på 

om det hade förekommit utsatthet för övergrepp i barndomen (n = 6) eller inte (n = 14) (U = 

36.00, z = -0.50, p = ns, r = 0.12). Det fanns däremot inte uppgifter om alla personer, således 

är det ett mindre antal personer inkluderade i beräkningarna än vad det är i studien totalt. 

Analys genomfördes även för att se om det förekom några skillnader gällande den bedömda 

risken med HCR-20 beroende på om personerna hade en diagnos (n = 9) eller flera diagnoser 

(n = 19). Analysen visade att det inte förekom några signifikanta skillnader (U = 57.00, z = -

0.72, p = ns, r = 0.14).  

Institutionsvåld vid vårdklinik 

Beskrivning av institutionsvåld för personerna diagnostiserade med Aspergers syndrom vilka 

vårdades vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall för att de var dömda för dödligt 

eller försök till dödligt våld, personer vilka dömts för annan brottslighet samt personer som 

vårdas enligt LPT återfinns i Tabell 7. Analyserna visade inga signifikanta skillnader mellan 

de som hade begått dödligt våld, de som var dömda för annan brottslighet samt de som 

vårdades enligt LPT gällande förekomsten av incidenter vid någon av de vårdplatser som 

personerna tidigare vårdats vid. Majoriteten av personerna i de tre grupperna hade riktat 

institutionsvåldet mot någon person och särskilt mot någon i personalen.  

Tabell7 
              Beskrivning av incidenter som skett någon gång vid en institution för personer dömda för dödligt eller försök till dödligt våld 

(n=8), personer som dömts för annan brottslighet (n=11) samt personer som vårdas enligt LPT (n=9) 

 

Personer dömda för 
dödligt eller försök till  
dödligt våld 

Personer dömda 
för annan 
brottslighet 

Personer 
vårdade enligt 
LPT 

      
  

n (%) 
 

n (%) n (%) X
2 
 df p  r 

Incidenter 
             Incidenter vid 

Vårdklinik 
 

3 (42.9) 
 

6 (60.0) 6 (75.0) 1.61 2 ns 0.25 

 
Fler kända händelser än en 0 (0.0) 

 
2 (18.2) 1 (11.1) 1.60 2 ns 

 
0.24 

 Typ av våld vid incidenterna 
             

Fysiskt våld 
 

1 (33.3) 
 

6 (100.0) 3 (42.9) 5.68 4 ns  

 
0.44 

 
Hot 

 
1 (33.3) 

 
0 (0.0) 3 (42.9) 

      Aggressivt 
beteende 

 
1 (33.3) 

 
0 (0.0) 1 (14.3) 

      
Våld eller hot   

             Våld eller hot riktat mot person 2 (66.7) 
 

6 (100.0) 6 (100.0) 4.29 2 ns 

 
0.54 

 
Våld eller hot mot personal 2 (66.7) 

 
5 (83.3) 6 (100.0) 2.02 2 ns 

 
0.37 

 
Våld eller hot mot patient 1 (0.0) 

 
1 (16.7) 0 (0.0) 6.60 2 ns 

 
0.71 

 
Våld mot egendom 1 (33.3) 

 
0 (0.0) 0 (0.0) 4.29 2 ns 

 
0.54 

 Not. M= medelvärde. SD = standardavvikelse. X2= x
2
 värde med conituity correction, df= frihetsgrader,  p= signifikansvärde, *p 

< .05. **p < .01.  *** p < .001.  ns=inga signifikanta resultat. r = effektstorlek med Cramers´V. Samma person kan ha utfört flera 

typer av våld och riktat det mot olika personer vid samma tillfälle, därför kan samma person ha återkommit i beräkningarna. 

När institutionsvåldet analyserades enbart för de som hade begått våldet under den nuvarande 

vårdtiden vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall visades en signifikant skillnad 
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mellan de tre grupperna X
2
(2) = 8.17, p <.01, Cramers´V = 0.79. De som var dömda för att ha 

begått dödligt eller försök till dödligt våld hade inte begått något känt våld eller hot vid 

nuvarande vårdklinik medan 1 person av de som var dömda för annan brottslighet hade begått 

våld. Vid analys av skillnaderna gällande institutionsvåld vid nuvarande institutionen för de 

som var dömda för annan brottslighet och de som var dömda för dödligt våld framkom inte 

några signifikanta skillnader, X
2
(1) = 1.14, p = ns, phi = 0.38. 

De som var dömda för dödligt eller försök till dödligt våld skildes även från de som vårdades 

enligt LPT där 5 personer hade begått våld eller hot vid Rättspsykiatriska regionkliniken i 

Sundsvall. När de som var dömda för att ha begått dödligt eller försök till dödligt våld 

jämfördes med de som vårdades enligt LPT förekom därför signifikanta skillnader X
2
(1) = 

9.00, p <.01, phi = 1.00. Analys visade även signifikanta skillnader gällande institutionsvåldet 

vid den nuvarande vårdkliniken för de som vårdades enligt LPT och de som var dömda för 

annan brottslighet X
2
(1) = 5.66, p <.05, phi = 0.79.  

Institutionsvåld och den bedömda risken för framtida våld. Analys genomfördes för att se 

om de personer som någonsin begått institutionsvåld (n = 15) hade en skillnad i bedömd 

totalpoäng på HCR-20 jämfört med de som inte begått institutionsvåld (n = 9). Analysen 

visade att så inte var fallet då inga signifikanta skillnader framkom (U = 54.50, z = -0.12, p = 

ns, r = 0.02).  

Konsekvenser av att flytta personer vårdade enligt LPT och hade dömts 

tidigare till gruppen med dömda som hade begått annan brottslighet 

Bland gruppen med personer vårdade enligt LPT fanns några (n =3) som hade dömts för 

brottslighet tidigare. För att undersöka om tidigare brottslighet har betydelse vid 

institutionsvåld, så flyttades dessa tre personer till gruppen med dömda som hade begått 

annan brottslighet (n=14). Resultatet visade då signifikanta skillnader mellan de tre grupperna 

gällande institutionsvåld vid den nuvarande vårdkliniken X
2
(2) = 6.10, p <. .05, Cramers´V = 

0.73. Detta då 3 personer i både gruppen med LPT-personer och i gruppen med personer 

dömda för annan brottslighet hade begått institutionsvåld men ingen av de som var dömda för 

dödligt eller försök till dödligt våld. Signifikanta skillnader förekom när personerna som 

vårdades enligt LPT jämfördes med de som var dömda för dödligt eller försök till dödligt våld 

X
2
(1) = 7.00, p <. .05, phi = 1.00. Däremot visades inga signifikanta skillnader mellan de som 

var dömda för dödligt våld och de som var dömda för annan brottslighet X
2
(1) = 2.86, p = ns 

phi = 0.54. Inga signifikanta skillnader visades heller mellan de som vårdades enligt LPT och 

de som var dömda för annan brottslighet X
2
(1) = 2.25, p = ns, phi = .50. Vid analys för 

institutionsvåld vid någon vårdklinik kunde dock inga signifikanta skillnader påvisas mellan 

de tre grupperna X
2
(2) = 1.49, p = ns, Cramers´V = 0.24.  

Däremot framkom vid ytterligare analyser, då dessa tre personer vilka hade blivit flyttade från 

LPT-gruppen kom att ingå i gruppen dömda för annan brottslighet, att några faktorer i 

riskbedömningen med HCR-20 skilde sig mellan grupperna. En av de signifikanta 

skillnaderna mellan de tre grupperna återfanns på en riskfaktor i den historiska delen, tidigare 

våldshandlingar med hjälp av ett Kruskal Wallis test X
2
(2) = 7.88, p <.01. Det visades en 

signifikant skillnad gällande förekomst av riskfaktorn mellan de som vårdades enlig LPT (n = 
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6) och de som begått dödligt eller försök till dödligt våld (n = 8), U = 12.00, z = -2.17, p <.05, 

r = 0.58. Detsamma gällde även när LPT-personerna och personerna dömda för annan 

brottslighet jämfördes gällande förekomsten av tidigare våldshandlingar (n = 14) U = 24.00, z 

= -2.14, p < .05, r = 0.48. Däremot skiljde sig inte de som hade begått dödligt eller försök till 

dödligt våld från de som var dömda för annan brottslighet i förekomst av tidigare 

våldshandlingar, U = 52.00, z = -0.76, p = ns, r = 0.16. Således var förekomsten av tidigare 

våldshandlingar mindre förekommande hos personerna vårdade enligt LPT som inte hade 

varit dömda än hos de som var dömda för annan brottslighet och dödligt våld.  

Ytterligare en signifikant skillnad mellan de tre grupperna återfanns inom den kliniska delen, 

på riskfaktorn instabilitet när ett Kruskal Wallis test användes vid analys X
2
 (2) = 7.11, p < 

.05. Vid analys av om förekomsten av faktorn instabilitet skiljde sig åt mellan de som 

vårdades enligt LPT och de som hade begått dödligt eller försök till dödligt våld framkom en 

signifikant skillnad (U = 8.00, z = -2,21, p < .05, r = 0.60). Däremot vid analys mellan de som 

var dömda för annan brottslighet och de som vårdades enligt LPT gällande bedömd närvaro 

av riskfaktorn kunde inga signifikanta skillnader påvisas (U = 26.00, z = -1.55, p = ns, r = 

0.35). Vidare fanns det inte heller någon skillnad gällande förekomst av riskfaktorn 

instabilitet mellan de som hade begått dödligt våld och de som var dömda för annan 

brottslighet (U = 32.00, z = -1.92, p = ns, r = 0.41).  

Diskussion 
 

Föreliggande studie bestod av personer med Aspergers syndrom, vilka var dömda till 

rättspsykiatrisk vård för dödligt eller försök till dödligt våld, dömda för att ha begått annan 

brottslighet samt personer vilka inte hade begått något brott men vårdades enligt LPT. 

Resultatet visade att det inte var vanligt förekommande att de tre grupperna skiljde sig åt 

gällande psykisk ohälsa, bedömda riskfaktorer för framtida våld samt förekomst av 

institutionsvåld. Tvärtom framkom snarare att det var tre grupper med liknande historia. 

Emellertid visades enbart ett fåtal signifikanta skillnader mellan de tre grupperna gällande 

bland annat riskfaktorn instabilitet och förekomst av institutionsvåld.  

De bedömda riskfaktorerna för framtida våld  

Frånvaro av signifikanta skillnader för personer med Aspergers syndrom. Resultatet 

visade få signifikanta skillnader i bedömningen av riskfaktorerna i HCR-20 mellan de med 

Aspergers syndrom vilka hade begått dödligt eller försök till dödligt våld, de dömda för annan 

brottslighet samt de vårdade enligt LPT. Att samtliga tre grupper visades ha liknande 

bedömning av riskfaktorer, såväl på enskilda faktorer i instrumentet som på delpoäng på 

respektive del och även på totalpoängen, kan troligtvis förklaras av det faktum att alla 

befinner sig för vård vid den Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall. Att vårdas vid 

regionkliniken innebär nämligen att personerna är i stort behov av vård då de vårdas enligt 

LPT och LRV (LPT, 1991:1128; LRV, 1991:1129). Regionkliniken i Sundsvall är en klinik 

med en hög säkerhetsklass, vilket bland annat innebär att kliniken har ett skalskydd- och 
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permitteringsskydd för att minska risken för fritagnings- och rymningsförsök samt larm på 

byggnaden (RPK Sundsvall, 2011; SOSFS, 2006:9). Många av personerna vårdade vid 

kliniken har en kombination av flera psykiatriska och beteendemässiga problem (Belfrage & 

Fransson, 2000). Vidare har regionkliniken i Sundsvall framförallt ett fokus på våldsamma 

förövare och vårdar personer som inledningsvis under vårdtiden anses ha hög risk för framtida 

våld (Belfrage & Fransson, 2000). I en studie genomförd av Belfrage och Douglas (2002) 

beskrevs patienterna vilka vårdades vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall som en 

högrisk-grupp. Det är därför rimligt att anta att samtliga som vårdas där, inklusive de med 

Aspergers syndrom vilka inkluderades i föreliggande studie, inledningsvis har hög risk för 

framtida våld. Det är dock möjligt att enskilda faktorer i HCR-20 kan ha gjort att de 

morddömda med Aspergers syndrom i slutändan har en högre sammanvägd risk jämfört med 

de med samma diagnos och dömda för annan brottslighet eller vårdades enligt LPT. På grund 

av att den sammanvägda bedömningen inte är fanns tillgänglig för inkludering i föreliggande 

studie var det inte möjligt att undersöka detta.  

Att samtliga tre grupper med personer med Aspergers syndrom, vilka inkluderades i 

föreliggande studie, hade liknande förekomst av riskfaktorer för våld förklaras även av att den 

initiala riskbedömningen har använts. Det innebär nämligen att personerna har vårdats under 

en kort tid vid kliniken. Den korta vårdtiden har i tidigare studier visats påverka den bedömda 

risken. Exempelvis Belfrage och Douglas (2002) presenterade nämligen att patienter vårdade 

under kortare tid hade högre bedömd risk med HCR-20 i jämförelse med de vårdade en längre 

tid. I enlighet med vad Dvoskin och Heilbrun (2001) menade är en persons risk föränderlig 

som en respons på den riskhantering som har genomförts för personen.  

I resultatet visades bedömningarna för såväl R-In som R-Ut för de tre grupperna med personer 

med Aspergers syndrom. Vid bedömningen av R-In bedömdes riskerna för samtliga tre 

grupper vara lägre än vid bedömning av R-ut. Detta var ett generellt mönster för samtliga tre 

grupper på nästan alla faktorer. Det visades däremot att en riskfaktor, R3 (brist på stöd och 

hjälp) var bedömd relativt likt oavsett In- eller Ut-bedömning. Detta tyder på att riskerna för 

våld inom vårdkliniken är mindre än om personerna skulle återvända ut i samhället. Att 

personerna med Aspergers syndrom hade lägre bedömd risk på In-bedömningen än Ut-

bedömningen är i linje med vad tidigare forskning av Belfrage och Douglas (2002) har kunnat 

påvisa inom den rättspsykiatriska kontexten. Även inom Kriminalvården har liknande resultat 

påvisats av Belfrage, Fransson och Strand (2004). Det är möjligt att skillnaderna vid 

bedömning av In och Ut i föreliggande studie kan bero på att riskerna på vårdkliniken är lägre 

på grund av den kontroll som finns där. I forskning av Belfrage et al. (2000) framkom att 

personer inte har samma möjligheter till att använda våld inne på fängelser i jämförelse med 

ute i samhället. Detta på grund av att där finns rutiner att följa, personal som kontrollerar samt 

att det inte finns samma tillgång till droger som på utsidan, vilket kan vara faktorer som gör 

att livet på insidan blir lugnare. 

Signifikanta skillnader för personer med Aspergers syndrom. I resultatet visades två 

signifikanta skillnader mellan de tre grupperna med personer diagnostiserade med Aspergers 

syndrom gällande de bedömda riskfaktorerna för framtida våld. Skillnaderna återfanns vid 

den historiska delen gällande tidigare våldshandlingar och vid den kliniska delen gällande 
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instabilitet. Det förekom signifikanta skillnader mellan de tre grupperna gällande riskfaktorn 

tidigare våldshandlingar när personer vårdade enligt LPT och hade dömts för brottslighet 

tidigare flyttades för att göra ytterligare analyser till gruppen med dömda för annan 

brottslighet. Den grupp som skiljde sig från de övriga två grupperna visades vara den med 

personer vårdade enligt LPT. Detta tyder på att de personer vilka har begått brottslighet även 

har fler tidigare våldshandlingar i sin historik. Detta var ett förväntat resultat då de personerna 

vilka vårdades enligt LPT inte vårdades vid regionkliniken i Sundsvall för att de hade begått 

ett brott utan för att de var för svårvårdade och svårhanterliga vid andra vårdkliniker (Belfrage 

& Fransson, 2000; RPK Sundsvall, 2013a). Majoriteten av personerna tillhörande de andra två 

grupperna, de dömda för dödligt eller försök till dödligt våld samt dömda för annan 

brottslighet, hade däremot dömts till rättpsykiatrisk vård som ett resultat av ett våldsbrott de 

begått.    

Resultatet visade även en signifikant skillnad i den kliniska delen av HCR-20 gällande 

förekomsten av riskfaktorn instabilitet för personer med Aspergers syndrom och var dömda 

för mord eller mordförsök, dömda för annan brottslighet samt vårdade enligt LPT. En 

signifikant skillnad gällande förekomsten av riskfaktorn instabilitet visades även när personer 

vårdade enligt LPT men vilka även hade dömts för brottslighet tidigare flyttades för att göra 

ytterligare analyser till gruppen med dömda för annan brottslighet. Resultatet visade att det 

förekom en signifikant skillnad mellan personerna vårdade enligt LPT och de dömda för 

dödligt eller försök till dödligt våld. En del i förklaringen kan vara att ADHD-diagnosen 

enbart förekom för de med Aspergers syndrom vilka vårdades enligt LPT. Ett av kärndragen 

inom ADHD är impulsivitet (APA, 2000) och på riskfaktorn instabilitet är det av särskilt 

intresse huruvida personen som bedöms är impulsiv och instabil i sin personlighet och hur 

detta tar sig uttryck (Belfrage & Fransson, 2008). Möjligtvis kan de impulsiva symptomen 

och den känslomässiga instabiliteten som kan vara förekommande hos personerna med 

ADHD göra att personerna med diagnosen har en högre förekomst av institutionsvåld än 

personer utan diagnosen (Young & Thome, 2011). Vidare beskrevs att ADHD har visats vara 

en stark prediktor för våldsbrott. 

I båda gruppen med personer dömda för dödligt eller försök till dödligt våld och personer 

vårdade enligt LPT förekom personer med personlighetsstörningar. Det är dock oklart vilka 

personlighetsstörningar som förekom i grupperna. Om det i LPT-gruppen förekom 

exempelvis Borderline kan de vara mer instabila än andra personlighetsstörningar (Strand & 

Belfrage, 2001) och därmed vara en förklaring till att LPT-gruppen skiljde sig från dödligt 

våld-gruppen. Det är dock inte möjligt att vidare undersöka detta eftersom förekomsten av 

vilka personlighetsstörningar som föreligger är oklart.   

En annan möjlig förklaring till skillnaderna kan även vara det faktum att personer vårdade 

enligt LPT vid den Rättspsykiatriska regionkliniken är särskilt vårdkrävande (Belfrage & 

Fransson, 2000; RPK, Sundsvall, 2013b). Regionkliniken i Sundsvall har i uppdrag att vårda 

personer enligt LPT när personerna ha remitterats från hemorten när psykiatrin där inte kunnat 

tillgodose deras behov (RPK Sundsvall, 2010). Dessa personer har många gånger ett allvarligt 

självskadebeteende vilket gör att det i vissa fall krävs särskild vård för att trygga personernas 

säkerhet (Ericson, 2009). Detta kan således innebära att de som vårdas enligt LPT på 
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regionkliniken i Sundsvall är mer svårhanterliga och även är mer instabila än de som vårdas 

där på grund av ett brott de begått.  

Institutionsvåld  

Bland personer med Aspergers syndrom och vilka vårdades i en rättspsykiatrisk kontext för 

att de hade begått mord eller mordförsök, annan brottslighet eller vårdades enligt LPT föreföll 

relativt låg förekomst av personer som hade begått våld eller hot vid den nuvarande 

vårdkliniken. Detta trots att personerna i studien befinner sig för vård enligt LRV och LPT vid 

den Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall, där svårhanterliga och särskilt vårdkrävande 

patienter vårdas (Belfrage & Fransson, 2000; RPK Sundsvall, 2013a). Den låga förekomsten 

av personer vilka begått institutionsvåld får stöd av tidigare forskning som har visat att 

majoriteten av våldet inom den rättspsykiatriska vården begås av en relativt liten andel av 

patienterna (Bjorkly, 1999; Barlow, Grenyer & Ilkiw-Lavalle, 2000; Harris & Varney, 1986).  

En möjlig förklaring till den låga förekomsten av personer som använt våld eller hot vid den 

nuvarande vårdkliniken kan bero på att urvalet bestod av majoriteten män. Tidigare forskning 

har nämligen påvisat att kvinnor är mer benägna att begå våld vid institution än män (Strand 

& Belfrage, 2001). Kvinnliga gärningspersoner även påvisats ha högre grad av ilska än män 

(Suter, Byrne, Byrne, Howells & Day, 2002).  

Vidare är en möjlig förklaring till den låga förekomsten av institutionsvåld bland personerna 

med Aspergers syndrom att Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall är en 

högsäkerhetsklassad vårdklinik. Harris och Varney (1986) presenterade nämligen att 

majoriteten av institutionsvåldet skedde på de avdelningarna inom vården med lägre säkerhet 

i jämförelse med de avdelningarna med hög säkerhetsklass. Detta kan konstateras innebära att 

säkerheten på en vårdklinik påverkar förekomsten av institutionsvåld. Det ger stöd åt 

argumentet att den låga förekomsten av våld för personer med Aspergers syndrom vid 

Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall bland annat kan förklaras av det faktum att 

regionkliniken är av den högre säkerhetsklassen.  

Den låga förekomsten av incidenter för de tre grupperna bestående av personer med 

Aspergers syndrom kan vidare bero på en god riskhantering av personer vårdade vid 

regionkliniken i Sundsvall. Att HCR-20 används som riskbedömningsinstrument vid den 

Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall har nämligen troligtvis bidragit till ökad 

riskhantering och minskad risk för institutionsvåld. Belfrage et al. (2000) visade nämligen att 

institutionsvåldet på ett fängelse kunde förebyggas genom användning av instrumentet HCR-

20. Riskbedömningarna medför riskhanteringsstrategier som i sin tur minskar riskerna för 

våld (Belfrage, 2008; Belfrage & Fransson, 2008). Fokus uppgavs vara på individuella 

riskfaktorer och på att utveckla en adekvat riskhantering, genom detta minimeras risken för 

våld (Belfrage & Fransson, 2000). Det går därför att anta att när personerna har bedömts ha 

flera förekommande riskfaktorer för framtida våld, har även åtgärderna utformats efter det. 

Detta gör att riskerna att personer begår våldsincidenter inne på vårdkliniken reduceras. Detta 

är i linje med vad tidigare forskning har påvisat då de personer som bedömdes ha en hög risk 

för våld bedömt med HCR-20 visades ha mer riskhanteringsåtgärder vilket resulterade i färre 

återfall för den gruppen jämfört med de som bedömdes ha en lägre bedömd risk (Pedersen et 
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al., 2012). Även forskning kring andra riskbedömningsinstrument har påvisat att den bedömda 

risken är avgörande för den riskhantering som kommer utformas, det vill säga att en högre 

bedömd risk resulterar i mer riskhanteringsåtgärder (Belfrage & Strand, 2012).  

Trots att det visade sig vara relativt låg förekomst av institutionsvåld bland personerna med 

Aspergers syndrom vilka undersöktes i föreliggande studie föreföll det viss förekomst av 

incidenter. Resultatet visade att förekomsten av institutionsvåld vid någon vårdklinik, det vill 

säga både vid den nuvarande vårdkliniken eller tidigare, inte signifikant skiljde sig åt för de 

tre grupperna med personer diagnostiserade med Aspergers syndrom. Däremot skiljde de tre 

grupperna sig åt gällande förekomsten av institutionsvåld för de som begått våld vid den 

nuvarande vårdkliniken. En grupp av personer med Aspergers syndrom skiljde sig från de 

övriga två, det visades vara den med personer vårdade enligt LPT. Detta får stöd av tidigare 

forskning vilken visade att personer ansvariga för mest institutionsvåld inte var de personer 

vårdade vid en rättspsykiatrisk klinik för att de var dömda för brottslighet utan de vårdade 

inom den rättspsykiatriska vården på grund av att de var för svårvårdade och svårhanterliga 

vid lägre säkerhetsklassade vårdkliniker (Harris & Varney, 1986). I Harris och Varney (1986) 

framkom vidare att personer ansvariga för mest institutionsvåld visades ha mindre 

brottshistorik än de personer som inte begick våldshändelser vid institution.  

Det institutionsvåldet som användes av personerna med Aspergers syndrom var i majoriteten 

av fallen fysiskt. Forskning på området är begränsad men Bjorkly (1999) genomförde en 

prospektiv studie på över 10 år, vilken visade att verbala hot var det vanligast och därefter 

följde fysiskt våld. Anledningen till att resultaten i föreliggande studie skiljde sig från vad viss 

forskning påvisat kan bero på att Bjorkly (1999) är en långtidsstudie genomförd i över 10 år, 

det vill säga den är genomförd på personer som befinner sig under långtidsvård. I 

föreliggande studie har däremot personerna vårdats betydligt kortare tid än i Bjorkly (1999). 

En förklaring skulle därmed kunna vara att de personer som har vårdats en längre tid använder 

mindre fysiskt våld och mer verbala hot i jämförelse med personer vårdade kortare tid. Vidare 

är det möjligt att säkerhetsklassen på den avdelning där studien av Bjorkly (1999) är 

genomförd skiljer sig från Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall där materialet från 

föreliggande studie är inhämtat. En eventuell säkerhetsskillnad skulle kunna vara ytterligare 

en anledning till skillnaderna i resultat mellan föreliggande studie och Bjorkly (1999). 

Avdelningen där studien av Bjorkly (1999) är genomförd beskrivs vara en 

specialsäkerhetsavdelning, däremot specificeras inte detta närmare. Det är därför oklart 

huruvida det finns en skillnad gällande säkerhetsklass mellan den vårdkliniken och den 

Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall. 

Vidare är det tänkbart att det är Asperger-diagnosen som har bidragit till att personerna i 

föreliggande studie visade mer fysiskt våld i jämförelse med studien av Bjorkly (1999). 

Diagnosens centrala problem har visats innebära bristande Theory of Mind (Baron-Cohen et 

al., 1985; Haskins & Silva, 2006). Brister i denna funktion kan resultera i bristande 

impulskontroll och empati, vilket gör det svårt att förstå en annan människas smärta eller 

lidande (Attwood, 2007; Jolliffe & Farrington, 2007). Andras lidande har därför inte en 

hämmande inverkan på beteendet (Jolliffe & Farrington, 2007). Låg Theory of Mind har även 

visats vara relaterat till höga nivåer av reaktiv aggressivitet (Renouf et al., 2010). Med andra 
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ord är det möjligt att låg Theory of Mind för personer med Aspergers syndrom ökar risken att 

använda fysiskt våld. 

Personerna med Aspergers syndrom vilka inkluderades i de tre grupperna och vilka hade 

begått någon våldsincident vid en vårdklinik hade riktat institutionsvåldet eller hoten mot 

någon person och särskilt mot någon i personalen. Resultat i linje med detta visade även 

Bjorkly (1999), Barlow et al. (2000) och Owen, Tanrantello, Jones och Tennant (1998) vilka 

menade att majoriteten av institutionsvåldet riktades mot personalen på vårdkliniken. 

Anledningen till att personalen visades vara mest utsatta kan bero på att personalen 

exempelvis fattar beslut som är provocerande för personerna under vård (Meehan, McIntosh 

& Bergen, 2006). Att personerna med Aspergers syndrom kan bli provocerade av beslut från 

personalen kan vara relaterat till bristande Theory of Mind. Detta för att brister i denna 

funktion kan innebära att personerna har svårt att sätta sig in i och förstå andras situation och 

tankar (Berk, 2009; Baron Cohen et al., 1985; Jones et al., 2010). Förmågan att kunna sätta 

sig in i andras situationer är en förutsättning för att kunna förstå beslut vilka fattas av 

personalen.  

I kontrast till att resultatet visade att majoriteten av våldet riktades mot personalen menade 

dock Harris och Varney (1986) att majoriteten av institutionsvåldet riktades mot andra 

patienter. Anledningen till att Harris och Varney (1986) visade resultat i kontrast med 

föreliggande studie kan förklaras av en tidsskillnad på ungefär 27 år för studiegenomförandet, 

det medför att det kan ha skett en förändring gällande vården under dessa år. Det kan även 

bero på att personalen blivit mer benägna att anmäla när de blivit utsatta för något. En studie 

genomförd på ett fängelse visade att de allvarligaste incidenterna av våld riktades mot andra 

klienter medan övervägande majoriteten av hoten däremot riktades mot personal (Belfrage et 

al., 2004). Utöver faktorerna tid och förändring är det tänkbart att skillnader mellan resultatet 

i föreliggande studie och i studien av Harris och Varney (1986) kan bero på ett av de centrala 

dragen i diagnosen, problem med sociala interaktioner. De sociala svårigheterna misstänkts 

kunna förklaras av bristande Theory of Mind (Baron Cohen et al., 1985; Ozonoff & McHanon 

Griffith, 2000).  Bristande Theory of Mind och problem med sociala interaktioner gör att 

personerna med diagnosen föredrar ensamaktiviteter (APA, 2000). Detta kan tänkas resultera i 

att personerna med Aspergers syndrom gärna undviker att interagerar med andra patienter, 

vilket i så fall minskar risken för sammandrabbning med andra patienter.  

Betydelsen av resultaten 

Att undersöka vilka riskfaktorer som var närvarande för personerna med Aspergers syndrom 

när de inledningsvis kom till vårdkliniken var av betydelse för att kunna se om faktorerna 

skiljde sig åt mellan de tre grupperna. Meningen med att se om de tre grupperna skiljde sig åt 

är för att på så vis kunna identifiera om några riskfaktorer var mer typiska för en specifik 

grupp av dessa tre vilka begått dödligt eller försök till dödligt våld, begått annan brottslighet 

eller vårdas enligt LPT. Detta skulle vara betydande för att kunna arbeta brottsförebyggande. 

Resultatet tyder på att nästan samma riskfaktorer är närvarande för samtliga tre grupper med 

personer diagnostiserade med Aspergers syndrom, oavsett orsak till att de vårdas vid 

regionkliniken i Sundsvall. Vilket tyder på att det inte är några riskfaktorer som är typiska för 
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en specifik grupp av dessa tre. Däremot kan det fortfarande förekomma skillnader i 

riskbedömning för de tre grupperna. Det är nämligen inte enskilda faktorer som är tänkt att 

mätas med instrumentet utan helheten och den sammanfattande riskbedömningen (Belfrage & 

Fransson, 2008).  

Vidare var det betydelsefullt att identifiera om någon grupp skiljde sig från de andra två 

grupperna gällande riskfaktorerna, och om den gruppen även skiljde sig från de övriga två 

gällande institutionsvåldet. Detta för att kunna synliggöra den gruppen och arbeta 

förebyggande vid vårdkliniker. Det visade sig att personerna som vårdades enligt LPT skiljde 

sig från de övriga grupperna gällande institutionsvåldet vid den nuvarande kliniken. 

Resultaten ifrån studien skall dock ses som preliminära och i behov av replikering i framtida 

forskning då studiegruppen är mycket liten (N=28).  

Studiens begränsningar 

Begränsat urval och möjliga power-problem. Att det förekom få signifikanta skillnader i 

studien kan tyda på att grupperna med personer diagnostiserade med Aspergers syndrom inte 

skiljde sig åt, men även att det var för få personer i respektive grupp för att erhålla 

signifikanta skillnader vilket gör att power för studien är låg (se power i exv. Pagano, 2010).  

För att undersöka om en studie har några eventuella power-problem kan det kontrolleras om 

det finns en hög effektstorlek på någon analys men att samma analys inte har några 

signifikanta resultat (Cohen, 1992). Detta var fallet vid bland annat analys om förekomsten av 

olika diagnoser skilde sig mellan de tre grupperna med personer diagnostiserade med 

Aspergers syndrom. Trots att ADHD endast förekom hos personerna vilka vårdades enligt 

LPT, så framkom inga signifikanta skillnader mellan de som vårdades enligt LPT och de som 

begått dödligt eller försök till dödligt våld. Vilket annars hade förväntats utifrån att ingen i 

den sistnämnda gruppen hade diagnosen, (X
2
 (1) = 2.51, p = ns, phi = 0.52). Detta kan tyda på 

ett möjligt power-problem, det vill säga att det egentligen finns signifikanta skillnader som 

dock inte framkom vid analysen.  

Ett ytterligare möjligt power-problem förekom även när personer som vårdades enligt LPT 

och hade dömts tidigare flyttades till gruppen med dömda som hade begått annan brottslighet. 

När institutionsvåld vid den nuvarande vårdkliniken, Rättspsykiatriska regionkliniken i 

Sundsvall, då analyserades utifrån de nykonstruerade grupperna förväntades en skillnad 

mellan grupperna. Förväntningarna berodde på att 3 personer som vårdades enligt LPT och 3 

personer som var dömda för annan brottslighet hade begått institutionsvåld men det hade inte 

någon av personerna dömda för dödligt eller försök till dödligt våld. Det förekom dock inte 

några signifikanta skillnader mellan gruppen med personer dömda för dödligt eller försök till 

dödligt våld och de dömda för annan brottslighet (X
2
(1) = 2.86, p = ns, phi = 0.54). Med andra 

ord, trots att ingen i dödligt-våld gruppen hade begått institutionsvåld men det hade 3 personer 

i dömda-gruppen så visades ingen skillnad. Däremot kan effektstorleken möjligtvis tyda på att 

det egentligen finns signifikanta skillnader men som inte framkom vid analysen. 

Det begränsade urvalet innebär även att den externa validiteten blir begränsad, det vill säga 

generaliserbarheten (Borg & Westerlund, 2006). Studien bör inte generaliseras till andra 
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grupper eftersom det är viktigt att inte dra slutsatser om andra grupperna än den som 

undersökts, detta gäller främst för studier med begränsade urval (Jacobsen, 2009). Vidare 

vårdas personerna med Aspergers syndrom och vilka är inkluderade i studien med mycket hög 

säkerhet vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall (RPK, Sundsvall, 2011). Detta 

medför att resultaten från föreliggande studie inte kan generaliseras till andra rättspsykiatriska 

avdelningar utan samma säkerhetsklass.  Detta innebär att det resultat som framkom i 

föreliggande studie skall ses som ett resultat för den undersökta gruppen och inte generellt för 

alla med Aspergers syndrom. Med andra ord gäller resultatet för de personer diagnostiserade 

med Aspergers syndrom och vilka vårdades vid den Rättspsykiatriska regionkliniken i 

Sundsvall under åren 1999-2011 och hade en genomförd riskbedömning med ett bortfall 

mindre än fyra faktorer.  

Studiegenomförandet.  Att likt föreliggande studie jämföra riskerna för framtida våld för 

personer med samma diagnos inom samma kontext gör att grupperna riskerar att bli tämligen 

homogena. Detta kan likt ovan beskrivits vara en förklaring till dem få signifikanta 

skillnaderna som förekom mellan de tre grupperna med personer diagnostiserade med 

Aspergers syndrom. Att jämföra grupperna på detta vis har sin fördel i att det blir tydligt om 

det finns någon skillnad i de bedömda riskfaktorerna eller förekomst av institutionsvåld 

beroende på om personerna har begått ett brott eller om de vårdas enligt LPT. Denna typ av 

jämförelse förutsätter då mer homogena grupper. Vidare blir det även tydligt om det finns 

någon systematik i förekomst av riskfaktorer, det vill säga om det finns några riskfaktorer som 

är närvarande enbart för någon av de tre grupperna eller om det är några riskfaktorer 

närvarande för samtliga tre grupperna.  

Det är möjligt att personerna i föreliggande studie även har varit påverkade av andra 

diagnoser som personerna var diagnostiserade med utöver Asperger-diagnosen och vilka 

presenterades i resultatet i föreliggande studie. Detta innebär att det inte går att utesluta att 

resultatet blivit påverkat av närvaron av flera diagnoser och därför går det inte att konstatera 

att det enbart är Aspergers syndrom som har undersökts. Det är möjligt att detta kan ha 

påverkat validiteten. Däremot är det väldigt många personer i den rättpsykiatriska kontexten 

vilka har en kombination av flera psykiatriska och beteendemässiga problem (Belfrage & 

Fransson, 2000) och det skulle vara svårt att undersöka en grupp med enbart Aspergers 

syndrom. 

Framtida forskning  

För att minska eventuella power-problem vore det fördelaktigt för framtida forskning att 

genomföra studien på ett större antal deltagare för att erhålla mer tillförlitliga resultat gällande 

förekomst av riskfaktorer, institutionsvåld och psykisk ohälsa för personer med Aspergers 

syndrom. Utifrån ett större antal deltagare vore det även gynnsamt att vidare studera 

förekomsten av institutionsvåld och se huruvida det riktar sig gentemot personalen även då. 

Att våldet riktades mot personalen samt att personerna med Aspergers syndrom vilka 

inkluderas i studien snarare använde sig att fysiskt våld än verbala hot kan möjligtvis tyda på 

att personerna med Aspergers syndrom är mer utåtagerande än vad viss tidigare forskning har 

påvisat om andra grupper inom rättpsykiatrin (se exv. Bjorkly, 1999).  
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Klart är att våld mot personal som arbetar vid en vårdklinik är mycket allvarligt (Gadon et al., 

2006). Institutionsvåld är oerhört kostsamt och får stora konsekvenser när det bland annat 

leder till sjukskrivningar, sjukhus-kostnader, minskad erfaren personal till följd av stor 

personalomsättning, men även mer materiella kostnader (Gadon et al., 2006 ). För att kunna 

förbättra situationen på rättspsykiatriska vårdkliniker måste våldet kontrolleras (Gadon et al., 

2006) och därför bör det erhålla mer fokus inom forskningen.  

Vidare vore det fördelaktigt för framtida forskning att genomföra en studie om vilka 

skillnader som förekommer för personer med Aspergers syndrom vilka har begått dödligt eller 

försök till dödligt våld, personer dömda för annan brottslighet samt personer vårdade enligt 

LPT gällande den bedömda risken för framtida våld. Detta utifrån den sammanvägda 

bedömningen. Detta skulle vara fördelaktigt för att kunna undersöka den bedömda risken för 

framtida våld, och då kunna göra uttalanden om huruvida risken faktiskt är högre eller lägre 

för en specifik grupp. Möjligheten att kunna göra uttalande om huruvida en grupp innehar 

högre eller lägre risk för våld har sin fördel i att kunna arbeta förebyggande med den gruppen 

och utveckla mer riskhanteringsstrategier. Detta vore en utveckling från föreliggande studie 

vilken enbart utgick från de bedömda riskfaktorerna. 

Slutsats 

Föreliggande studie visade att det inte förekom några större skillnader gällande de bedömda 

riskfaktorerna för våld mellan personer med Aspergers syndrom vilka hade begått dödligt 

eller försök till dödligt våld, hade begått annan brottslighet samt vårdades enligt LPT. Dock är 

det viktigt att påpeka att detta enbart gällde de bedömda riskfaktorerna, det är fortfarande 

möjligt att den sammanvägda riskbedömningen skiljde sig mellan de tre grupperna. Resultatet 

i studien för personerna diagnostiserade med Aspergers syndrom fick medhåll från viss 

forskning (Bjorkly, 1999; Barlow et al., 2000; Owen et al., 1998) samt skiljde sig från annan 

forskning (Harris & Varney, 1986) gällande att institutionsvåldet vid den nuvarande 

vårdkliniken, Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall, riktades mot personalen. Vidare 

framkom i föreliggande studie att personer med Aspergers syndrom snarare använder fysiskt 

våld istället för verbala hot. Detta i kontrast till viss tidigare forskning om våld vid en 

vårdklinik eller fängelse, dock inte genomförd på personer med Aspergers syndrom (Bjorkly, 

1999). Det är möjligt att det är de centrala dragen i Asperger-diagnosen som gör att resultatet i 

föreliggande studie skiljer sig från tidigare studier. Det vill säga att bristande Theory of Mind 

har visats vara relaterat till höga nivåer av reaktiv aggressivitet (Renouf et al., 2010) och 

bristande empati (Attwood, 2007; Jolliffe & Farrington, 2007). Dock var förekomsten av våld 

vid den nuvarande vårdkliniken relativt låg vilket skall beaktas.  

Resultat ifrån föreliggande studie vänder uppmärksamhet mot ett än så länge relativt 

outforskat område, personer med Aspergers syndrom inom rättspsykiatrin. Ämnet är dock mer 

aktuellt än någonsin med all medial fokus som har riktats mot Aspergersdiagnosen i vålds-

sammanhang de senaste åren.  

Betydelsen av att studera enskilda faktorer och inte den sammanvägda riskbedömningen är för 

att se om någon faktor skiljer grupperna åt. Även fast HCR-20 egentligen inte syftar till att 

riskbedöma enskilda faktorer utan göra en total bedömning (Belfrage & Fransson, 2008) kan 
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riskfaktorer vara betydelsefulla vägledare i arbetet med utvecklandet av 

riskhanteringsstrategier. Riskhanteringsstrategier som är betydelsefullt för att kunna minska 

risken för framtida våld, såväl institutionsvåld som våld generellt. Vidare ger resultatet 

användbar kunskap om närvarande riskfaktorer för framtida våld och institutionsvåld för 

personer med diagnosen, vilket har betydelse för att i framtiden kunna arbeta 

brottsförebyggande med denna grupp.  
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