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Sammanfattning 
Bakgrund. Våld inom institution är ett problem vilket medför konsekvenser 

för både personal som för medpatienter. Kvinnor som vårdas för psykiska 

besvär har varierande diagnoser och är i vissa fall extremt svårvårdade, 

vilket även kan visa sig i våldsamma handlingar. Självskadande beteende är 

ett väletablerat begrepp i samhället men dess yttring och påverkan för att 

begå våld inom institution ter sig ännu inte helt klarlagd. Syfte. Syftet med 

studien var att beskriva kvinnliga patienters våld inom rättspsykiatrisk klinik 

och undersöka om det fanns ett samband mellan självskadande beteende och 

våld inom institution.  Metod. Urvalet bestod av samtliga kvinnor (N = 137) 

som varit intagna vid rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall under mer 

än tre dygn. Genomgång av journalanteckningar gjordes för respektive 

kvinnlig patient vid rättspsykiatriska regionkliniken och därefter kodades 

alla våldshändelser utifrån kodschema framtaget för studien. Därefter 

analyserades materialet deskriptivt och enligt chi-två-test. Resultat. Det 

framkom att 74.5% av de kvinnliga patienterna intagna vid rättspsykiatriska 

regionkliniken hade under vårdtiden begått någon form av våldshandling 

och den vanligaste formen var verbalt våld mot personal som hade begåtts 

av 58.4 % av dem.  Det fanns signifikanta skillnader mellan självskadande 

beteende och att begå våld inom institution mot personal och mot inredning. 

Slutsats. Många av kvinnorna som varit intagna vid rättspsykiatriska 

regionkliniken har haft varierande problematik och begått våld både mot sig 

själva och mot andra, vilket indikerar att det kan finnas ett samband mellan 

självskadande beteende och att begå våld inom institution.  

 

Nyckelord: kvinnor, våld, rättspsykiatri, självskadande beteende, general 

strain theory 
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Introduktion 

Att arbeta inom vård och omsorg innebär att personal i det dagliga arbetet kommer i kontakt 

med våldsamt beteende (Arnetz & Arnetz, 2001; Carlsson, 2008; Wikman, 2012). Enligt 

Arbetsmiljöverkets rapporter förekommer våld och hot om våld och enligt 

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS 1993:2) tillhör bland annat skötare inom 

psykiatrisk vård ett av högriskyrkena för att bli utsatt för hot och våld. Gällande poliser, 

vårdare och skötare så har nästan hälften av samtliga varit utsatta för våld eller hot om våld 

varje månad (Wikman, 2012).  Våld inom institution
1
 riktar sig främst mot personal men även 

mot medpatienter och begås både av manliga patienter och kvinnliga patienter (Barlow, 

Grenyer & Ilkiw-Lavalle, 2000; Daffern, Howells & Ogloff, 2007; Foster, Bowers & Nijman, 

2007; Muthukumaraswamy, Beer & Ratnajothy, 2008; Nicholls, Brink, Greaves, Lussier & 

Verdun-Jones, 2009; Stewart & Bowers, 2013; Stone, McMillan, Hazelton & Clayton, 2010).  

Framväxten av feministisk kriminologi har sedan mitten av 1950-talet ökat och bidragit till 

synliggörandet av kvinnliga gärningsmän (Newburn, 2007).  Efter år av forskning är det dock 

fortfarande en relativt problemfylld arena då det gamla patriarkala synsättet verkar vara svårt 

att bortse ifrån (Helfgott, 2008). Trots framsteg verkar det fortfarande vara kvinnans 

könstillhörighet som avspeglas i teoretisering, och inte det faktiska våldet och brotten som 

kvinnor begår. Kvinnor begår brott i mindre utsträckning än män, men därmed inte sagt att de 

inte begår brott såsom mordbrand, rån, misshandel och mord (Bland, Mezey & Dolan, 1999; 

Helfgott, 2008; Strand, Holmberg & Söderberg, 2009).  

Många kvinnor har en historia av att vara våldsamma och målet för deras våld är oftast någon 

familjemedlem (Robbins, Monahan & Silver, 2003). Våldet sker ofta i hemmet, utan direkt 

insyn från andra. Kvinnors våld leder oftast inte till allvarliga fysiska skador, vilket gör att 

anmälningsbenägenheten är låg. Detta leder till att många av våldsutövningarna inte 

uppmärksammas vilket i sin tur medför att kvinnors våldsbenägenhet kan underskattas 

(Robbins et al., 2003). 

Nicholls, et al. (2009) och Krakowski och Czobor, (2004) framhåller att kvinnor generellt är 

mindre aggressiva än män, men det behöver nödvändigtvis inte gälla de kvinnor som har 

                                                           
1
 Institution kommer genomgående att användas som samlingsnamn för vårdinrättning där personer med 

psykisk ohälsa vårdas; rättspsykiatri, psykiatri, (specialiserade) sjukhus.  
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psykisk ohälsa. Ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnors aggressivitet har kunnat 

påvisas vilket gör att det är lika troligt att kvinnliga patienter som manliga patienter inom 

psykiatrin är våldsamma (Barlow et al., 2000; Daffern, Howells, Ogloff & Lee, 2005; Lam, 

McNiel & Binder, 2000) och personal skadas lika ofta av kvinnliga patienter som av manliga 

patienter (Lam et al., 2000).  

Definition av våld  

Det finns flera definitioner för våld och aggression (Anderson, 2000; Douglas, Hart, Webster, 

& Belfrage, 2013; Monahan & Steadman, 1994; Rippon, J, 2000; Krug, Mercy, Dahlberg, & 

Zwi, 2002). Enligt Anderson (2000) är aggression ett beteende som utförs av någon 

(angriparen) mot någon (offret) med uppsåt att skada. Våld är en subtyp till aggression och 

används generellt för att beteckna former av aggression, såsom mord, våldtäkt och överfall.  

Allt våld ses som aggression men många former av aggression behöver dock inte vara våld 

(Anderson, 2000; Rippon, J, 2000). Douglas et al., (2013) definierar våld som ”att faktiskt 

tillfoga, försöka att, eller hota att fysiskt skada en annan person” och den definitionen skiljer 

sig från World Health Organization [WHO], (2002) mera övergripande definition som även 

inkluderar skador mot sig själv (Krug et al., 2002). För föreliggande studie användes 

definitionen av Douglas et al. (2013) med tilläggen verbalt våld och materiellt våld. Det finns 

även olika instrument som används i forskning för att mäta våld och aggression, exempelvis 

Overt Aggression Scale [OAS] (Daffern et al., 2005), och Patient-Staff Conflict Checklist 

[PCC] som mäter konflikter (Stewart & Bowers, 2012).  

Psykisk ohälsa 

Den övergripande termen psykisk ohälsa innefattar både psykiska sjukdomar och psykiska 

besvär (SKL, 2012). Psykiska besvär beskrivs som psykisk obalans, oro, ångest, nedstämdhet 

eller sömnsvårigheter och kan vara normala reaktioner på påfrestande livssituationer, medan 

psykiska sjukdomar innebär att funktionsnedsättningen är till den grad att det kvalificerar till 

en diagnos (SKL, 2012). Psykisk ohälsa är i föreliggande uppsats synonymt med psykiska 

besvär och psykiska sjukdomar.     

Psykisk ohälsa har visat sig vara en riskfaktor för att begå våld inom institution (Barlow et al., 

2000; Cornaggia, Beghi, Pavone & Barale, 2011; Daffern et al., 2005). Exempelvis är 

schizofreni ofta förknippat med våld, vilket framkommit genom flertal studier (Barlow, et al., 

2000; Belfrage, 1998; Cornaggia, Beghi, Pavone & Barale, 2010; Daffern, et al., 2005; 
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Flannery, Irvin & Penk, 1999; Nicholls, et al., 2009). Psykiskt sjuka personer framställs ofta 

som farliga och aggressiva (Markowitz, 2010) vilket kan påverka hjälpen från samhället och 

därmed finns risk för att de förskjuts och att de inte får den hjälp de behöver (Silver & 

Teasdale, 2005). Det råder dock oenighet om ifall det är just psykisk ohälsa som är orsaken 

till våldet eller kan det vara så att det finns andra faktorer som spelar in för varför personer 

agerar våldsamt (Silver, 2006).  

Silver (2006) föreslår att befintliga kriminologiska teorier borde integreras i forskning för att 

få en bättre förståelse för varför personer med psykisk ohälsa begår våld. Social 

inlärningsteori, social stress, social kontroll, rationella val och social desorganisation, kan alla 

bidra med hur våld och psykisk ohälsa ska studeras för att klargöra huruvida det är den 

psykiska ohälsan som enskild faktor eller om det finns fler faktorer som är orsaken till att 

människor begår våld. Interagerandet mellan människor i en social kontext har visat sig 

inverka på hur personen i fråga lär sig att agera, oavsett psykisk ohälsa eller inte (Silver, 

2006).   

Enligt Silver (2006) är av det av väsentlighet att studera psykisk ohälsa som riskfaktor men 

även andra faktorer som kan vara orsaken till att personer med psykisk ohälsa begår våld bör 

lyftas fram. Även om den psykiska ohälsan är en faktor för våld inom institution så kan det 

vara av värde att undersöka i vilken kontext som detta sker och huruvida våldet är framkallat 

av situationen (Silver, 2006). Kvinnor och våld har ofta underskattats, vilket kan vara 

förklaring till att validiteten för kliniska riskbedömningar bristfällig (Robbins et al., 2003).  

Enligt Silver och Teasdale (2005) hänger psykisk ohälsa och våld till viss del samman med 

stressande livshändelser och bristfälligt socialt stöd och de förklarar det som att psykisk 

ohälsa kan bidra till stressande livshändelser och bristande socialt stöd vilka i sin tur kan 

generera våld. Stressande livshändelser i samband med bristande socialt stöd ökar 

sannolikheten av våld, samtidigt som psykiska ohälsan kan bidra till ökad stress och försämrat 

socialt stöd hos de som lider av psykisk ohälsa (Silver & Teasdale, 2005). Till stressande 

livshändelser kan viktimisering räknas och det är inte ovanligt att kvinnliga patienter varit 

utsatta för brott (Flannery et al., 1999). 

De kvinnor som är patienter på rättspsykiatriska kliniker har ofta en historia av att debuterat 

tidigt med droger, levt mer utsatt, använt tyngre droger och är tyngre belastade än männen 

(Strand, et al., 2009).  Skammen och det sociala utanförskapet tar mer hårt och vägen tillbaka 
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blir både svårare och längre för kvinnor än för män. Det sociala samspelet fungerar inte, 

många har lågt självförtroende och till detta tillkommer stigmat över att vara psykiskt sjuk, 

vilket visar sig i skam och skuldkänslor och oro inför framtiden (Lindqvist, 2012). Många 

kvinnor vårdade inom rättspsykiatrin har varit deprimerade och försökt avsluta sina liv 

(Strand et al., 2009). 

Kvinnor som begår våld inom institution  

Kvinnor är väl representerade vad gäller våld inom institution (Barlow et al., 2000; Flannery 

et al., 1999; Krakowski & Czobor, 2004; Lam, et al., 2000; Nicholls et al., 2009; Stone et al., 

2010).  Våld inom institution begås av kvinnor med varierande problematik och historia 

(Daffern et al., 2005; Nicholls et al., 2009; Stewart & Bowers, 2013).  

Många kvinnor inom institution har eller har haft någon form av missbruk (Bland et al., 1999; 

Cornaggia et al., 2010; Flannery et al., 1999; Nicholls et al., 2009; Robbins, et al., 2003) 

Kvinnliga psykiatripatienter med missbruksproblematik eller historia av våldsamt beteende 

har visat sig vara upprepat våldsamma inom institution (Dack, Ross, Papadoupoulus, Stewart, 

& Bowers, 2013). Även Daffern et al., (2005) kom fram till att kvinnliga patienter är 

våldsamma och uppvisar upprepat våldsamt beteende, det vill säga att våldet inte är 

engångsföreteelser utan det sker flertalet gånger.   

Enligt Stone et al. (2010) använder sig kvinnliga patienter av grovt verbalt våld och av fysiskt 

våld och det har även visat sig att de använder sig av mer verbalt våld än manliga patienter 

när det kommer till våld inom institution (Krakowski & Czobor, 2004; Serper, Goldberg, 

Herman, Richarme, Chou, Dill, & Cancro, 2005; Stone et al., 2010) vilket dock inte gäller alla 

kvinnliga patienter (Stone et al., 2010).  

Våldets orsaker 

Årligen genomgår ungefär 650 personer en rättspsykiatrisk undersökning [RPU], varav cirka 

hälften överlämnas till rättspsykiatrisk vård (Sturup & Kristiansson, 2007). Antalet kvinnor 

som dömts till rättspsykiatrisk vård har varierat mellan 36-64 kvinnor per år mellan år 1997-

2012 (Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 2014) och enligt statistik för påföljden fängelse för 

kvinnor så har antalet varierat mellan 763 till 1169 kvinnor mellan åren 1997 till 2012.  
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Vid årsskiftet för år 2010 var 575 kvinnor inneliggande enligt lagen om psykiatrisk 

tvångsvård [LPT], och många av de kvinnor som vårdas på rättspsykiatriska kliniker har eller 

har haft en historia av självskadande beteende (Socialstyrelsen, 2012). 

Att bli intagen mot sin vilja, endera enligt LRV eller LPT, kan framkalla känslor som den 

intagne inte önskar, vilket kan upplevas som stressande för den intagne, och därmed öka 

sannolikheten för våld (Cornaggia,et  al.,  2010; Serper et al.,  2005; Silver & Teasdale, 2005) 

vilket även gäller exempelvis tvångsmedicinering (Silver & Teasdale, 2005).  

Många kvinnor har även en tidigare historia av våld (Cornaggia et al., 2010; Flannery et al., 

1999; Lam et al., 2000; Nicholls et al., 2009) och förekomst av tidigare viktimisering 

förekommer bland både manliga och kvinnliga våldsamma patienter (Flannery et al., 1999; 

Látalova & Prasko, 2010). 

När patienter inom institution begår våld är det oftast av någon orsak (Daffern et al., 2007). 

Det är fåtal våldshändelser som uppstår utan någon nämnbar orsak utan det finns nästan alltid 

ett syfte med beteendet. Att inte få det som önskats, att ge uttryck för sin ilska eller att få 

minska på spänningar är sammankopplat med aggressivt beteende inom institution. Enbart 16 

av de 502 våldshändelser som registrerats i studien av Daffern et al. (2007) saknade någon 

identifierbar funktion. Enligt Berkowitz, (1989) orsakar exempelvis frustration negativa 

känslor och negativa känslor kan ge upphov till våld. De negativa känslor som kommer i 

samband med att inte få eller nå det som eftersträvas kan framkalla våldsamt beteende, och 

graden av det våldsamma beteendet utgår oftast från personens egna föreställningar och hur 

viktigt det förestående målet var för dem. För exempelvis personer med depression, där 

depression i sig medför negativa känslor för den berörda, kan de bli frustrerade över någon 

eller något och lyckas undvika att attackera målet för frustrationen men sedan explodera och 

utagera (Berkowitz, 1989).     

General Strain Theory 

General Strain
2
 Theory [GST] är en förlängning av Mertons strain theory och framhåller att 

det finns fler orsaker till frustration än bara att uppnå exempelvis framgångar och pengar 

(Broidy & Agnew, 1997). Teorin försöker förklara varför människor begår våld genom att det 

finns olika orsaker till hur kvinnor och män kanaliserar frustration som uppstår av strain. 

                                                           
2
 Då strain är ett vedertaget begrepp inom kriminologin kommer den att användas i sin ursprungsform. 
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Enligt GST ökar strain personens nivå av negativ påverkan vilket leder till depression, ilska 

och frustration. Ilska och frustration ökar sannolikheten för att personen ska utagera i något 

brottsligt, medan depression kan förknippas med självdestruktivt beteende, att rymma eller fly 

problemen och att ta till droger (Broidy & Agnew, 1997). För kvinnor är könsdiskriminering, 

press från familjemedlemmar eller att de anses ha låg prestige i arbete och familjeroller 

förknippat med negativt stimuli. Kvinnor är vårdande och inte så tävlingsinriktade och 

behöver starka band i gemenskap med vänner och familj. Att lyckas med relationer och att bli 

behandlad rättvist är viktigt för kvinnor och misslyckas de med detta kan det ge upphov till 

strain, vilket i sin tur kan leda till självdestruktivt beteende, missbruk och ätstörningar (Broidy 

& Agnew, 1997).  

Flickor och pojkar reagerar på strain ungefärligen till samma grad men flickor hamnar oftare i 

depression och då ökar sannolikheten för att de får inåtvända beteende problem snarare än att 

de ägnar sig åt brottslighet medans pojkarna reagerar med ilska vilket i sin tur ökar 

sannolikheten för brottsligt beteende (Broidy & Agnew, 1997).  

Självskadande beteende - kvinnor 

Det finns klara samband med negativa livshändelser och självskadande beteenden (Bland et 

al., 1999; Boxer, 2010; Överland, 2010). Negativa livshändelser innebär bland annat att ha 

blivit utsatt för övergrepp, svåra uppväxtförhållanden och traumatiska upplevelser. 

Självskadande beteende behöver dock inte betyda att personen är psykiskt sjuk, utan 

beteendet förekommer även bland så kallade normalpopulationen (Överland, 2010). 

Självskadande beteende var tidigare ett uttryck av borderline personlighetsstörning enligt 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders [DSM-IV] (1994) och studier har visat 

att personer med borderline personlighetsstörning karakteriseras av självskadande beteende 

(Látalova & Prasko, 2010; Faulkner, Grapentine & Francis, 1999; Sansone & Sansone, 2012). 

Numera är självskadande beteende en egen diagnos, Nonsuicidal Self-Injury [NSSI] i DSM-5 

och kan ses som ett uttryck för ilska (American Psychiatric Association [APA], 2013) och 

självskadande beteende är en form av våldshandling som begås mot sin egen person men utan 

avsikt för att döda. Att självskada sig är att medvetet skada sin egen kropp utan avsikt att begå 

självmord (Duffy, 2009; Glenn & Klonsky 2011). Självskadande förekommer i en mängd 

olika former varav några av de vanligaste är att skära sig bränna sig eller att slå sig själv 

(Duffy, 2009; Glenn & Klonsky 2011; Power, Brown & Usher, 2013). Det förekommer även 
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bland annat beteenden såsom att banka huvud, dra i håret, föra in föremål (James, Stewart, 

Wright & Bowers, 2012; Power et al., 2013) och att medvetet strypa syretillförseln genom 

kvävning (James et al., 2012; Foster et al., 2007).  

Många kvinnor inom institution självskadar (Bland et al., 1999; James et al., 2012; 

Muthukumaraswamy et al., 2008; Power et al., 2013) och det självskadande beteendet har 

börjat redan i ung ålder (Boxer, 2010; Faulkner et al., 1999) Intagna kvinnor med 

självskadande beteende har ofta en historia av våldsamt beteende (Dack et al., 2013;Flannery 

et al., 1999) både genom att ha begått våldsbrott eller för att ha varit hotfulla och våldsamma 

på tidigare institution att de kräver speciell tillsyn (Bland, Mezey & Dolan, 1999). Det finns 

även studier som visar att självskadebeteende korrelerar med att skada andra i ens omgivning 

(Monahan & Steadman, 1994; Hillbrand, 2001; Sansone & Sansone, 2012; Överland, 2010) 

och personer med borderline personlighetsstörning har visat sig begå våldshandlingar (Logan 

& Blackburn, 2009; Newhill, Eack & Mulvey, 2009).  

Problemformulering 

Psykisk ohälsa är en riskfaktor när det gäller att begå våld inom och utanför institution 

(Markowitz, 2010; Strand & Belfrage, 2001). Som tidigare beskrivits är vårdare i hög risk för 

att bli utsatta för våld (Arnetz & Arnetz, 2001; Carlsson, 2008; Wikman, 2012). Alla personer 

med självskadande beteende behöver inte lida av psykisk ohälsa men ser man till kvinnliga 

patienter som vårdas inom institution så är förekomsten av att självskada vanligt 

förekommande (Bland et al., 1999; Dack et al., 2013; Muthukumaraswamy et al., 2008; 

Power et al., 2013; James et al., 2012). Allt som oftast förekommer självskadande beteende 

och våldsamt beteende i samma kontext så i enlighet med detta ligger det i tiden för att 

undersöka huruvida det råder några samband mellan dessa beteenden.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet var att beskriva kvinnliga patienters våld inom rättspsykiatrisk klinik och undersöka om 

det fanns ett samband mellan självskadande beteende och våld inom institution.  

För att undersöka det förekomna våldet inom institution bland kvinnor som varit intagna vid 

rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall förelåg följande frågeställningar:  

o Hur yttrade sig kvinnliga patienters våld vid den rättspsykiatriska kliniken? 
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o Riktade sig våldet mot medpatienter, personal eller inredning?   

o Uttryckte sig våldet verbalt eller fysiskt? 

o Fanns det skillnader i utagerande beteenden mellan kvinnliga patienter med 

självskadande beteende och kvinnliga patienter utan självskadande beteende? 

Metod 
 
Genomförandet av denna kvantitativa registerstudie utfördes utifrån kvinnliga patienters 

journalanteckningar vid rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall.  Regionkliniken är en av 

de fem kliniker i Sverige som vårdar rättspsykiatriska patienter (Rättpsykiatriska 

Regionkliniken [RPK], Sundsvall, 2014) och kliniken har den högsta säkerhetsklassningen 

(Strand et al., 2009). Kliniken har 99 vårdplatser fördelat på åtta vårdavdelningar, varav fem 

vårdavdelningar är belägna i huvudbyggnaden i Nacksta och tre vårdavdelningar är belägna 

vid Sundsvalls sjukhus (RPK, Sundsvall, 2014). Patienter som vårdas och behandlas på 

kliniken är intagna enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT, 1991:1128), eller lagen om 

rättspsykiatrisk vård (LRV, 1991:1129). Där vårdas även klienter från kriminalvården som 

bedöms ha behov av psykiatrisk vård (RPK, Sundsvall, 2012). Studien ingår i ett 

forskningsprojekt som genomförs av Susanne Strand och Heidi Selenius, Dnr 2012-491-31Ö.   

Deltagare   

Urvalet bestod av samtliga kvinnor som har varit intagna vid rättspsykiatriska regionkliniken i 

Sundsvall från 2002 till och med augusti 2013. För att ingå i studien måste patienten dock 

varit inneliggande minst tre dygn eller mer, då det ibland förekom övernattningar vid 

överföring mellan andra vårdgivare. Bland deltagarna fanns en kvinna som hade varit 

inskriven två gånger och för att inte räkna henne som två personer valdes hennes senaste 

inskrivning. Deltagarna bestod av 137 kvinnor som har vårdats eller fortfarande vårdas.  

Patienternas medelålder vid inskrivningsdatumet var 33.04 år (SD = 11.75; Range = 17-64). 

Av de kvinnliga patienterna var det 65 (47.4%) som hade varit inneliggande kortare tid än 12 

månader. Antal med tidigare missbruk, tidigare historia av våld, vårdform, samt vilken 

diagnos de kvinnliga patienterna hade framgår i Tabell 1.  
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Not:
a 
Enligt DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994), 

b
enligt LRV med SUP, LRV utan sup 

samt LRV §5 
c
uppgift av tidigare historia av våldsamt beteende, 

d
ingen uppgift av tidigare missbruk 

 

Material 

För kartläggning av det förekomna våldet inom institution och vilket våld som utövats av de 

kvinnliga patienterna var det på uppdrag av projektledarna framtaget ett kodningsschema, se 

Appendix 1.  

Kategoriseringen av våldsbeteende består av grupperna; våld mot personal, våld mot 

medpatient och våld mot inredning, varav undergrupperna till våld mot personal och våld mot 

medpatient är slag med öppen hand, slag med knuten hand, sparkar, utfall (gå eller springa 

emot personal eller medpatient, måtta slag som missar), fasthållning (hålla fast armar eller 

ben, hårt tag/grepp om håret, hålla fast i kläder), verbalt (diverse okvädesord som inkluderar 

svordomar och könsbegrepp, exempelvis att skrika ”håll käften jävla idiot”), hot (allt ifrån hot 

om att ge stryk till rena dödshot), hot med tillhygge, slag med tillhygge (med stolsben, porslin, 

Tabell 1. 

Beskrivning av kvinnliga patienter intagna vid rättspsykiatriska kliniken (N=137) 

 

              Förekomst 

 

n % 

Psykiatrisk huvuddiagnos
a 

Schizofreni och andra 

psykotiska syndrom 29 21.2 

Förstämningssyndrom 10 7.3 

Personlighetsstörningar 68 49.6 

Ångestsyndrom 8 5.8 

Störningar som vanligtvis 

diagnosticeras spädbarn, barn 

och ungdomar 17 12.4 

Annan 3 2.2 

Ingen uppgift 2 1.5 

Vårdform 

  LPT 81 59.1 

LRV
b 

52 38.8 

HSL 4 2.9 

Tidigare historia av våldsamt 

beteende 101 73.7 

Ingen uppgift
c 

10 7.3 

Tidigare missbruk 75 54.7 

Ingen uppgift
d 

6 4.4 
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diverse vad som fanns till hands) strypning, och knuffar. Under tiden journalanteckningar 

lästes framkom fler kategorier som lades till. Dessa var bitit/nypit, rivit/klöst och spottat.  

För kategorin våld mot inredning ingår undergrupperna; slag, sparkar, kasta föremål, smeta 

avföring och utfall. Utfall mot inredning menas att kasta sig mot vägg/dörr och dunka huvud i 

vägg/dörr. Även här lades fler kategorier till, vilka var välta möbler och dylikt, förstöra 

(försök till eller att elda upp något, riva/klippa sönder ägodelar), riva ner grejer och smälla i 

dörrar. Dessa skrevs till för hand på respektive kodningsformulär då de förekom, för att ge en 

ännu mer detaljerad beskrivning av det förekomna våldet inom institutionen.  

I kodningsschemat fylldes även i vilken vårdform patienten varit intagen enligt (LPT, LRV 

med sup, LRV utan sup, anhållen, häktad eller HSL). Det var den vårdform som gällde under 

vårdtiden, inte den som var gällande vid inskrivningsdatumet som kodades.  Det kodades om 

patienten har haft ett självdestruktivt beteende; innan vistelsen på kliniken, under hela 

vistelsen på kliniken och på kliniken under det senaste året. ”Under det senare året” kommer 

dock inte att användas i föreliggande studie då syftet enbart är att kartlägga våld och 

självskadebeteende generellt, om det inträffat eller inte. Detta gäller även för våld inom 

institution de senaste 12 månaderna.   I kodningsformuläret står ordet självdestruktivitet men 

för föreliggande uppsats valdes istället att använda självskadande beteende. I 

självskadebeteendet räknades inte självmordsförsöken in, utan enbart gärningar i 

självskadande syfte utan avsikt att ta sitt liv. Slutligen fylldes inskrivnings och 

utskrivningsdatum in.  

Enligt tilläggbilagan, se Appendix 2, hämtades uppgifter om huruvida patienten hade tidigare 

historia av våld, om det förekommit missbruk och vilken sjukdomsdiagnos patienten haft. 

Missbruk är gemensamt för alkohol, droger, tabletter, fast med meningen mediciner, eller en 

blandning av dessa. 

Procedur 

För att redogöra för huruvida kvinnliga patienter har begått våld inom institution lästes 

journalanteckningar
3
 i det interna systemet ROP vid rättspsykiatriska regionkliniken i 

Sundsvall. Utifrån journalanteckningar ifylldes kodningsformulären. De våldshändelser som 

                                                           
3
 I journalanteckningarna skall personalen dagligen dokumentera händelser rörande patienten och är där 

informationen om eventuella våldsutövningar dokumenterats. 
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kodades var de som hade skett inom kliniken. Om patienten var på permission eller på annat 

boende och agerade våldsamt utanför kliniken räknades dessa våldshändelser inte med, då 

syftet med föreliggande uppsats vara att få en överblick över våldet som sker inne på kliniken.  

Kodningsformuläret, Appendix 1, togs fram på uppdrag av projektledare Susanne Strand och 

Heidi Selenius och utformades tillsammans med medpraktikant Kajsa Nyström under praktik 

vid rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall hösten 2013. Appendix 2 konstruerades på 

eget initiativ senare som ett komplement då det ansågs vara av intresse för att koda ytterligare 

faktorer i syfte för uppsatsarbetet. Kodningsarbetet med Appendix 1 påbörjades under 

praktiken i augusti 2013 och medpraktikant Kajsa Nyström utförde 36 kodningar. Angående 

inkodningar som medpraktikant Kajsa Nyström ansvarat för gjordes valet att koda om dessa 

för att säkerställa att de kodningar som utförts gjorts på samma sätt.  

Kodningsformulär 2 kodades enligt de kriterier som efterfrågades. Variablerna tidigare 

historia av våld och missbruk kodades utifrån Historical-Clinical-Risk Management-20 

[HCR-20] (Webster, Douglas, Eaves, & Hart, 1997: svensk översättning av Belfrage & 

Fransson, 2008). När HCR-20 inte fanns att tillgå för vissa kvinnliga patienter lästes 

vårdplanen. Om varken HCR-20 eller vårdplan fanns att tillgå lästes journalanteckning ar som 

hade skrivits av läkare. Tidigare historia av våld och eventuellt missbruk är därmed fastställt 

enligt ovan. Variabeln diagnos kodades utifrån vårdplan eller journalanteckning skriven av 

läkare. Den diagnos som kodades var patientens huvuddiagnos, den förstnämnda, då det 

förekom flertal diagnoser för vissa patienter . I samband med kodning avidentifierades 

patienterna och tilldelades ett nummer istället för personnummer för att undvika eventuella 

igenkänningsproblem.  

Tills kodningen genomförts och patienterna avidentifierats förvarades alla dokument på 

rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall, vilket även är det enda stället som 

journalanteckningarna kan läsas på. Efter kodningens slutförande togs det avkodade 

materialet till Mittuniversitetet där det låstes in i ett säkerhetsskåp. Därefter sammanställdes 

det avidentifierade materialet och analyserades. Införandet i statistikprogrammet SPSS och 

analysen av det sammanställda materialet gjordes på icke offentlig dator för att ytterligare 

säkerställa att konfidentialiteten bibehölls.   
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Forskningsetiska överväganden 

Då det är känsligt material som hanteras krävs att det finns etiskt tillstånd (Ejlertsson, 2005) 

Föreliggande studie ingår i ett forskningsprojekt, Dnr 2012-491-31Ö, för vilket ett etiskt 

godkännande har getts så inget ytterligare godkännande behövdes. All data avkodades och 

blev avidentifierade och det insamlade materialet förvarades enligt det etiska godkännandet. 

Datainsamlingen skedde vid rättspsykiatriska regionkliniken och då insamlingen var klar 

låstes de ifyllda kodningsblanketterna in i ett säkerhetsskåp tillhörande handledaren vid 

Mittuniversitet. Innan datainsamlingen genomfördes skrev jag även på en blankett om 

tystnadsplikt i enlighet med offentlighets- och sekretesslagsstiftningen (2009:400).   

Statistisk analys  

Data analyserades i statistikprogrammet IBM SPSS 21.0 för Windows (Pallant, 2013). 

Resultatet redovisades dels genom deskriptiv statistik i tabeller och dels genom en tabell av 

chi-två testerna. Deskriptiva tabeller gjordes för antal kvinnliga patienter som hade begått; 

våld totalt, våldshandlingar mot personal, våldshandlingar mot medpatient, och våldshandling 

mot inredning. Deskriptiv tabell gjordes även för antal kvinnor med själskadande beteende 

och antal kvinnor med våldsamt beteende. Därefter genomfördes oberoende chi-två (χ² ) tester 

med signifikansnivån P ≤.05 där de två grupperna kvinnor utan självskadebeteende och 

kvinnor med självskadebeteende jämfördes med våldshandlingar för att urskilja om det 

förekom signifikanta skillnader i deras utagerande beteenden. Jämförelser gjordes för våld 

inom institution, våld mot personal, våld mot personal fysiskt, våld mot personal verbalt, våld 

mot personal fysiskt och verbalt, våld mot personal hot, våld mot medpatient, våld mot 

medpatient fysiskt, våld mot medpatient verbalt, våld mot medpatient fysiskt och verbalt, våld 

mot medpatient hot, och våld mot inredning, vilka redovisades i tabell. Oberoende chi-två 

tester gjordes även för variablerna tidigare historia av våld och inneliggande mindre än eller 

mer än 12 månader och våld inom institution och för variablerna inneliggande mindre än eller 

mer än 12 månader och tidigare historia av våldsamt beteende. Variablerna för våld inom 

institution och diagnos, och för självskadande beteende och diagnos beräknade oberoende chi-

två test. Oberoende chi-två test användes då detta är det lämpliga testet för att undersöka 

skillnader mellan två grupper och för data på nominalskalenivå (Borg & Westerlund, 2006).  
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Resultat 

 

Deskriptiv sammanställning över förekomna våldshandlingar. 

Totalt var det 137 kvinnor som varit eller är patienter vid rättspsykiatriska regionkliniken. 

Föreliggande uträkningar är baserat på våldshändelser under hela vårdtiden och 65 (47.4%) av 

kvinnorna hade kortare vårdtid än 12 månader. Av totala andelen kvinnliga patienter var det 

102 (74.5%) som hade begått någon form av våldshandling under sin vårdtid inom 

rättspsykiatriska regionkliniken. För sammanställning av fördelning mot vem eller vad våldet 

riktades mot och hur många av de kvinnliga patienterna som utfört våldshandlingar, se Tabell 

2.  

 

 

Tabell 2.  
Antal kvinnliga patienter som begått våld av totala antalet (N=137). 

 Våld riktat mot Antal kvinnor som begått våld   

 
n % 

  -  personal 90 65.7 

  -  medpatient 61 44.5 

  -  inredning 89 65.0 

   inom institution, totalt 102 74.5     

 

Vid analys av vilken typ av våld som flest kvinnor använde sig av mot personal, så framkom 

det att 80 kvinnor hade begått någon form av verbalt våld. Däremot var det enbart 2 kvinnor 

som hade försökt strypa någon i personalen. För ytterligare beskrivning över det våld som 

begåtts av de kvinnliga patienterna mot personal, se Tabell 3. Beräkning gjordes även 

huruvida våldet som utfördes av kvinnliga patienter mot personal var fysiskt, verbalt, eller 

både fysiskt och verbalt.  I det fysiska våldet ingick slag med öppen hand, slag med knuten 

hand, slag med tillhygge, sparkar, utfall, strypning, hot med tillhygge, kasta föremål, 

fasthållning, knuff, spottat, rivit/klöst, bitit och nypt. I det verbala våldet inkluderades inte 

hot. De flesta hoten var verbala, men det förekom även ibland att hot framfördes skriftligt, 

vilket gjorde att hot särskiljdes ifrån det verbala våldet. Av resultatet framkom att 62 

(45.3%) av kvinnorna använde sig enbart av fysiskt våld, medan 80 (58.4 %) av kvinnorna 

använde sig enbart av verbalt våld. Resultatet visade att 53 (38.7%) av kvinnorna använde 

sig av både fysiskt och verbalt våld.  
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Tabell 3.  

Antal kvinnliga patienter som har begått respektive våldshandling mot personal, procentuellt  av 

totala antalet intagna kvinnor (N=137). 
Våldshandling      Antal kvinnliga patienter 

  

 
n                               % 

   Slag med öppen hand 35 25.5 

    Slag med knuten hand 21 15.3 

    Slag med tillhygge 13 9.5 

    Sparkar 28 20.4 

    Utfall 44 32.1 

    Strypning 2 1.5 

    Hot 40 29.2 

    Hot med tillhygge 9 6.6 

    Kastat föremål 25 18.2 

    Fasthållning 9 6.6 

    Knuff 15 10.9 

    Spottat 14 10.2 

    Rivit/Klöst 11 8.0 

    Bitit/Nypit 10 7.3 

    Verbalt 80 58.4         

 

Vid analys av vilken typ av våld som flest kvinnor använde sig av mot medpatienter, 

framkom att 55 kvinnor hade begått någon form av verbalt våld. Däremot var det enbart 1 

kvinna som hade rivit/klöst någon medpatient. För ytterligare beskrivning över det våld som 

begåtts av kvinnliga patienter mot medpatienter, se Tabell 4. Beräkning gjordes även huruvida 

våldet som utfördes mot medpatient var fysiskt, verbalt, eller både fysiskt och verbalt.  I det 

fysiska våldet ingick slag med öppen hand, slag med knuten hand, slag med tillhygge, 

sparkar, utfall, strypning, hot med tillhygge, kasta föremål, fasthållning, knuff, spottat, 

rivit/klöst, bitit, och nypt. I det verbala våldet inräknades inte hot. Vanligaste formen av hot 

kom verbalt men det förekom även ibland att det framfördes skriftligt, vilket därmed inte kan 

räknas som verbalt. Resultatet visade att 36 (26.3%) av de kvinnliga patienterna använde sig 

enbart av fysiskt våld, 55 (40.1%) av de kvinnliga patienter använde sig enbart av verbalt våld 

och 31 (22.6%) använde sig av både fysiskt och verbalt våld. 
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Tabell 4.  

Antal kvinnliga patienter som har begått respektive våldshandling mot medpatient, procentuellt av 

totala antalet intagna kvinnor (N=137). 
Våldshandling         Antal kvinnliga patienter 

  

 

n                        % 

   Slag med öppen hand 14 10.2 

   Slag med knuten hand 5 3.6 

   Slag med tillhygge 4 2.9 

   Sparkar 4 2.9 

   Utfall 20 14.6 

   Strypning 3 2.2 

   Hot 19 13.9 

   Hot med tillhygge 2 1.5 

   Kastat föremål 21 15.3 

   Fasthållning 7 5.1 

   Knuff 10 7.3 

   Spottat 3 2.2 

   Rivit/Klöst 1 0.7 

   Bitit/Nypit 2 1.5 

   Verbalt 55 40.1       

 

I Tabell 5 presenteras sammanställning av våldshandlingar som har skett mot inredning. Det 

var flest antal kvinnor, 71, som kastade föremål och lägst antal kvinnor, 10, som smetade 

avföring/blod.   

 

Tabell 5.  

Antal kvinnliga patienter som har begått respektive våldshandling mot inredning, procentuellt av totala 

antalet intagna kvinnor (N=137). 
Våld mot inredning       Antal kvinnliga patienter 

  

 

N % 

   Slag  50 36.5 

   Kasta föremål 71 51.8 

   
Smeta avföring/Blod

a
 10 7.3 

   Sparkar 37 27.0 

   Utfall 39 28.5 

   Välta möbler o dylikt 12 8.8 

   
Förstöra

b
 21 15.3 

   Riva ner grejer 17 12.7 

   Smälla dörrar 50 36.5       

Not: 
a 
Inkluderade även att smeta ut mat och att urinera/vomera/ha avföring på golvet eller andra ställen 

förutom toaletten.  
b 
Inkluderade även elda och ha sönder grejer.  
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Tabell 6. 

Kvinnliga patienter med självskadande beteende av totala antalet (N=137). 

 Självskadande beteende  Antal kvinnliga patienter 

   

 

n                    % 

   Innan inskrivning 92 67.2 

    Inom kliniken 70 51.1 

    Senaste 12 månaderna
a
 57                41.6     

Not: 
a
Räknat från 12 månader före utskrivning, eller öppen rättspsykiatrisk vård, vilket förekom innan 

utskrivning från kliniken. 

 

Av Tabell 6 framgår hur många kvinnliga patienter som har eller hade haft ett 

självskadande beteende. Antalet kvinnor med självskadade beteende innan inskrivning 

kan vara en annan, då uppgifter om tidigare självskadande beteende inte framgick i alla 

genomlästa journalerna (n = 35). Vid analys av förekomsten av självskadande beteende 

hos kvinnorna under vårdtiden vid kliniken och kvinnornas tidigare missbruk visade 

resultatet att det inte fanns ett signifikant samband (χ2 (1, n = 130)  = 1.66, p = 0.20, phi 

= -0.13), det gällde även analys av självskadande beteende och tidigare våldsamt 

beteende, (χ2 (1, n = 126)  = 1.39, p = 0.24, phi = -0.13).  Det framkom även att det fanns 

signifikanta skillnader (χ2 (6, n = 136)  = 19.36, p = .01, phi = -.38) i diagnoser mellan 

kvinnor med självskadande beteende och kvinnor utan självskadande beteende.. 

 

Av Tabell 7 framgår antal kvinnliga patienter som har eller har haft ett våldsamt 

beteende. Vidare framkom att 39 (60%) av de 65 kvinnor som hade varit inneliggande 

mindre än 12 månader vid kliniken hade begått våldshandlingar under vårdtiden medan 

av 72 kvinnor som varit inneliggande vid kliniken mer än 12 månader var det 63 (87.5%) 

som hade begått våldshandlingar. Oberoende chi-två test visade att det fanns signifikant 

skillnad mellan patienter som varit inneliggande mer eller mindre än 12 månader vad 

gällde att begå våld inom institution, (χ2
 
(1, n = 137) = 12.18, p = 0.00, phi = -0.32). 

Däremot fanns inte någon signifikant skillnad mellan kvinnor vårdade mer eller mindre 

än 12 månader gällande tidigare historia av våldsamt beteende (χ2
 
(1, n = 127) = 0.01, p = 

0.92, phi = -0.03). Antal kvinnor som varit inneliggande mindre än 12 månader med en 

historia av våldsamt beteende var 47 (78.3%) av totalt 60 kvinnor och av antal kvinnor 

som vårdats längre än 12 månader var det 54 (80.6%) av totalt 67 som hade en tidigare 

historia av våldsamt beteende. Enligt oberoende chi-två test framkom inga signifikanta 
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Tabell 7. 

Kvinnliga patienter med våldsamt beteende av totala antalet (N=137). 

 Våldsamt beteende  Antal kvinnliga patienter 

   

 

n                    % 

   Innan inskrivning
a 

101 79.5 

    Inom kliniken 102 74.5 

    
Senaste 12 månaderna

b 
42                30.7     

a
ingen uppgift (n = 10), 

b 
Räknat från 12 månader före utskrivning, eller öppen rättspsykiatrisk vård, 

vilket förekom innan utskrivning från kliniken.  

 

 

 

För att undersöka skillnader i våldsutövande av kvinnliga patienter med självskadande 

beteende och kvinnliga patienter utan självskadande beteende gjordes oberoende chi-två 

analyser, där flertal signifikanta skillnader framgick, se Tabell 8. Resultatet visar att det fanns 

signifikanta skillnader mellan självskadande beteende och att begå våld inom institution, 

främst mot personal och mot inredning. Av de 137 kvinnor som inkluderades var den en som 

det inte fanns någon information om självskadande beteende att tillgå, så den exkluderades 

och där av blev antalet 136 kvinnor i analysen för samband mellan självskadande beteende 

och våld inom institution.   

 

 

 

 

 

 

 

 

skillnader i huvuddiagnos mellan grupperna av de som hade begått våld och de som inte 

hade begått våld inom institution (χ2
 
(6, n = 137) = 9.67, p = 0.14, phi = 0.27).  
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Tabell 8. 

Skillnader i våldsutövning mellan kvinnliga patienter med självskadande beteende (n=70) och kvinnliga 

patienter utan självskadande beteende (n = 66)genomförd med oberoende chi-två-test.  

Våld 

Kvinnliga patienter  

med självskadande 

beteende n (%) 

Kvinnliga patienter  

utan självskadande 

beteende n (%) χ
2
 df p r 

 

Våld inom institution 65 (92.9%) 37 (56.1%) 22.61 1 .000 .43 

 Våld mot personal 56 (80.0%) 34 (51.5%) 11.08 1 .001 .30 

 Våld mot personal,  

Fysiskt 39 (55.7%) 23 (34.8%) 5.15 1 .023 .21 

 

Våld mot personal, verbalt 49 (70.0%) 31 (47.0%) 6.52 1 .011 .23 

 Våld mot personal, fysiskt 

och verbalt 33 (47.1%) 20 (30.3%) 3.37 1 .066 .17 

 Våld mot personal,  

Hot 27 (38.6%) 13 (19.7%) 4.96 1 .026 .21 

 Våld mot medpatient 40 (57.1%) 21 (31.8%) 7.81 1 .005 .25 

 Våld mot medpatient, 

fysiskt 21 (30.0 %) 15 (22.7%) 0.59 1 .443 .08 

 Våld mot medpatient, 

verbalt 36 (51.4%) 19 (28.8%) 6.32 1 .012 .23 

 Våld mot medpatient, 

fysiskt och verbalt 18 (25.7%) 13 (19.7%) 0.40 1 .528 .07 

 Våld mot medpatient,  

Hot              12 (17.1%)  7 (10.6%) 0.73  1 .394 .09 

 Våld mot inredning 59 (84.3%) 30 (45.5%) 20.96 1 .000 .41 

 

 

Diskussion 

.  

Föreliggande studie redogör för våldshandlingar som har begåtts av kvinnliga patienter vid 

rättspsykiatriska regionkliniken för att beskriva om det föreligger samband mellan 

självskadande beteende och våld inom institution. Resultatet visade att majoriteten av de 

kvinnliga patienterna hade begått våld inom institution. I det sammanslagna resultatet över 

våldsfördelning framkom det att 65.7 % av de kvinnliga patienter hade utövat våld mot 

personal, vilket var det huvudsakliga målet för deras aggression, och antal kvinnor som 

begick våld mot inredning var 65.0 %. Våld mot medpatienter förekom minst frekvent där 

44.5 % av de kvinnliga patienterna var våldsamma mot sina medpatienter.  Resultatet visade 

Not. % = andel personer i procent.  χ
2
= x2 värde med continuity correction, df= frihetsgrader, p= 

signifikansvärde,  r = effektstorlek med Cramers´V. 
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även flera signifikanta samband mellan självskadande beteende och att begå våld inom 

institution, vilket indikerar att självskadande beteende inte enbart riktas mot den egna 

personen utan våldsamt beteende riktas även mot andra personer och mot inredning. 

 

Att utvärdera våld inom institution är väsentligt ur flera aspekter vilket även stöds av tidigare 

forskning (Sansone & Sansone, 2012). För det första är det viktigt ur en arbetsmiljömässig 

syn, då det visat sig att personal som arbetar med att vårda människor med psykisk ohälsa ofta 

kommer i kontakt med våldsamt beteende. Att som personal bli utsatt för våld kan leda till 

sjukskrivningar, både genom direkt skada eller genom att det påverkat ens emotionella status 

(Arnetz & Arnetz, 2001). En våldsam arbetsmiljö kan även i vissa fall medföra att relationen 

mellan personal och patienter bli negativ och att vården inte blir idealistisk på grund av att 

personalen exempelvis känner rädsla (Jacob & Holmes, 2011). För det andra är det viktigt ur 

medpatienters syn. Personer som vårdas på grund av psykisk sjukdom inom psykiatrin 

behöver en lugn och gynnsam miljö för tillfriskning (Olsson, 2013). En bekymmersam 

vårdmiljö kan inte anses som det ultimata för ett tillfrisknande och psykiskt sjuka personer har 

ofta olika diagnoser som kräver olika former av vård och insatser vilka kan förbises då 

personalens uppmärksamhet måste riktas åt annat håll.  

 

Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall är en av fem i Sverige som tar emot hög-risk 

patienter och är specialiserade på våldsamma gärningspersoner (Belfrage & Fransson, 2000). 

Många av patienterna har en kombination av psykiska besvär, beteendeproblem och 

missbruksproblematik och många har överförts till regionkliniken på grund av att de varit 

svårvårdade (Belfrage & Fransson, 2000).   

 

Som resultatet visade har personalen på rättspsykiatriska regionkliniken blivit utsatta av våld 

av många kvinnliga patienter. Från att höra okvädesord och förbanningar till att ta emot 

regelrätta dödshot och att bli tillfogade fysiska slag har varit förekommande. Kvinnliga 

patienter utagerar på flera olika sätt och våldshandlingarna har riktat sig främst mot personal 

(jfr Tabell 2). Att bli slagen, sparkad och attackerad är inte ovanligt för personal vid 

rättspsykiatriska kliniken. Utöver det fysiska våldet tillkommer det verbala våldet vilket mer 

än hälften (58.4%), av de kvinnliga patienterna hade begått mot personal. Det verbala våldet 

ger inte lika synbara skador som det fysiska, men det kan ändå ha konsekvenser för 

personalens psykiska mående. Resultatet överensstämmer med tidigare forskning som visat att 
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kvinnliga patienter brukar våld mot personal, både verbalt och fysiskt (Krakowski & Czobor, 

2004; Serper et al., 2005; Stone et al., 2010)    

 

Enligt resultatet framkom det även att patienterna blir utsatta för våldshandlingar av sina 

kvinnliga medpatienter, dock råkar de inte ut för våldshandlingar i samma utsträckning som 

personal eller inredning då mindre än hälften (44.5%) av alla kvinnliga patienter på 

rättspsykiatriska regionkliniken hade begått våldshandlingar mot medpatient (jfr Tabell 2). 

Förklaringen till detta kan vara att patienter sinsemellan inte råkar i konflikter med varandra i 

lika stor utsträckning som patienter och personal gör (James et al., 2012).   

 

Som framkommit av resultatet var det 65 % av kvinnorna som utagerade mot inredning vilket 

indikerar på att det stundom inte har varit en behaglig miljö att vistas i, varken för personal 

eller för medpatienter I enlighet med andra studier (Foster et al., 2007; Muthukumaraswamy 

et al., 2008; Nicholls et al., 2009) begår kvinnliga patienter inom institution våld även mot 

inredning. De kvinnliga patienterna i föreliggande studie har slagit och smällt i dörrar, och 

mer än hälften (51.8%) av dem har kastat diverse föremål i väggar, golv, och tak. Enligt 

Berkowitz (1998)  känner exempelvis personer med depression av frustration, som ligger till 

grund för våldsamt beteende. De kvinnor med diagnosen depression har visat sig kunna styra 

sina utbrott till viss mån, men de resulterar förr eller senare i en attack, där målet för deras 

utlopp kan vara något helt annat än den ursprungliga. En annan orsak till frustration kan vara 

att vara intagen mot sin vilja, vilket även andra studier visat vara en orsak till våld inom 

institution (Cornaggia,et  al.,  2010; Serper et al.,  2005; Silver & Teasdale, 2005) Det kan 

eventuellt vara en av förklaringarna till varför så många kvinnor har begått våld mot 

inredningen vid rättspsykiatriska regionkliniken att de känner frustration som de ger utlopp 

för i form av våldshandlingar.  

 

Att kvinnliga patienter med självskadande beteende begår våld inom institution kan också ses 

som förenligt med general strain theory. Som nämnts i introduktionen uppkommer strain av 

olika orsaker och det kan även ge sig i uttryck på olika sätt. Att råka ut för obehagliga 

händelser i uppväxten kan leda till strain om färdigheter för att hantera negativa känslor 

saknas, vilket gör att personens ilska kommer att riktas inåt men även i vissa fall utåt (Broidy 

& Agnew, 1997). Som resultatet visade fanns det signifikanta skillnader mellan självskadande 

beteende och att begå våld inom institution, där personal och inredning var det främsta målet 
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för kvinnornas våldsamma handlingar. En förklaring till varför kvinnor med självskadande 

beteende agerar ut sin ilska och frustration, både mot sig själva och mot andra, kan därmed 

vara på grund av att de inte kan hantera de känslor och obehagliga upplevelser de varit med 

om, resulterar det i våldshandlingar. Studier har visat att redan i ung ålder visar flickor med 

självskadande beteende våldsamt beteende (Boxer, 2010; Faulkner et al., 1999) och de är 

emotionellt ostabila.  Modellen av Silver och Teasdale (2005)  skulle för övrigt kunna 

appliceras generellt för alla människor, då det finns stöd för att stressande livshändelser och 

bristande socialt stöd är nyckelfaktorer som kan generera våld, vare sig psykisk ohälsa eller 

inte. 

I och med att självskadande beteende ofta benämns vara kärnan i borderline 

personlighetsstörning (Sansone & Sansone, 2012) är det väsentligt att nämna just denna 

personlighetsstörning. Begreppen självskadande beteende och borderline 

personlighetsstörning har en tendens att sammankopplas, då de tidigare gick under samma 

diagnos i DSM-IV (American Psychiatric Association. 1994). Dock är det inte alla personer 

med borderline personlighetsstörning som har självskadande beteende och alla med 

självskadande beteende uppnår inte diagnoskriterierna för borderline personlighetsstörning.  

 

Självskadande beteende och diagnosen borderline personlighetsstörning har visat sig vara av 

betydelse i andra studier som undersökt kvinnliga patienter som har begått våld (Faulkner, 

Grapentine & Francis, 1999; Látalová & Prasko, 2010; Logan & Blackburn, 2009; Newhill, 

Eack & Mulvey, 2009) varav samtliga studier har kommit fram till att kvinnor med 

självskadande beteende visat sig vara våldsamma, vilket även är förenligt med föreliggande 

studie.  

 

Studiens styrkor och begränsningar 

Att studien är baserad på totalpopulationen av de kvinnor som varit patienter på 

rättspsykiatriska regionkliniken kan anses som en styrka, så även det omfattande material som 

kodats.  Generaliserbarheten kan dock begränsas genom att studien har undersökt personer 

med svår problematik som vårdats vid rättspsykiatrisk klinik, vilka utgör en bestämd 

population, men det kan anses som en styrka om likande studie skulle genomföras på liknande 

population, då det är totalpopulationen som urvalet gjorts av.  
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De begränsningar som kan komma ifråga gällande föreliggande studie är för det första 

huruvida kodningen utfördes på ett korrekt sätt eller inte. Varje kvinnlig patients 

journalanteckningar lästes från inskrivningsdatum till utskrivningsdatum (fram till mars-2013 

för de inskrivna) och då det är sekundärdata som undersökts kan den mänskliga faktorn ha 

medverkat till att någon våldshändelse kan ha missats. Konsekvenserna av att missade 

våldhandlingar inte blivit kodade betyder att det i sådant fall skulle vara att ännu fler 

våldshändelser som skulle ha kodats in. Den andra frågan gäller personalens rapporteringar 

om händelser som sker på avdelningarna som var gjorda med varierande karaktär. I 

journalanteckningarna fanns beskrivet flertal händelser där de kvinnliga patienterna ”brusade 

upp, fick utbrott, var taggig, var agiterad, betedde sig hotfullt, utagerade, var irriterad, var 

explosiv, skrämde, gav sig på, var arg, betedde sig våldsamt, var aggressiv, skrek eller var 

ilsken”. Då det ibland inte framgick mer noggrant vad som egentligen hände när dessa 

händelser förekom, gjordes valet att exkludera dessa händelser. I kodningen har därmed 

enbart händelser som specifikt kunnat urskiljas och om det stått klart mot vem eller vad som 

våldet har skett, vilket kan ha medfört att förekomsten av våldhändelser inte stämmer. Om 

våldets olika uttryck hade varit känt innan, hade kodschemat kunnat konstrueras på ett annat 

sätt, vilket hade möjliggjort kodning även för de händelser där det specifikt inte framgick vad 

som hänt, men där det ändå framgick att patienten exempelvis agerat hotfullt.   

 

Framtida forskning 

Med resultat av föreliggande studie har det visats att majoriteten av kvinnorna som varit 

intagna på rättspsykiatriska regionkliniken begått våld inom institution och majoriteten av 

kvinnorna har även ett självskadande beteende. Som general strain theory anför (Broidy & 

Agnew, 1997), är kvinnornas problematik förmodligen långt tillbakagående och deras 

beteenden har säkerligen påverkat personer i deras närhet långt innan de kom till kliniken. För 

att förbättra arbetsmiljön och för att minska våldet inom institution är det av vikt att inte 

förbise kvinnor som begår våldsamma handlingar. Då syftet med studien enbart var att 

beskriva och finna skillnader i våldsutövandet mellan kvinnor med självskadande beteende 

och kvinnor utan självskadande beteende kan inte en generell slutsats tas angående huruvida 

självskadande beteendet i sig är en bidragande orsak till att kvinnor begår våld inom 

institution, eller om det beror på andra saker. Det kan inte heller sägas att kvinnornas våld 

eller självskadande beteende inom institutionen kan jämföras med kvinnors våld eller 

självskadande beteende utanför institutionen, då populationen vid rättspsykiatriska kliniken är 
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svår att generalisera till normalpopulationen. Det som dock kan sägas är att kvinnor inom 

institution begår våld, oavsett orsak, men mer forskning behövs för att säkerställa prevalens 

och för att kunna klargöra vilka samband som finns mellan kvinnor med självskadande 

beteende och kvinnor som begår våld. Utifrån fortsatt forskning skulle eventuellt strategier 

kunna utvecklas för att förhoppningsvis kunna minska antalet kvinnor som begår våld vid en 

rättspsykiatrisk klinik.  

   

Slutsats 

Kvinnorna vid rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall har olika psykiska besvär som 

uttrycker sig på olika sätt. Det våld som kvinnorna har begått under tiden de varit intagna har 

riktats både mot dem själva och mot åt andra personer. Att kvinnor är våldsamma under tiden 

de är intagna kan ha många olika förklaringar men resultatet av föreliggande studie indikerar 

på att det kan finnas ett samband mellan självskadande beteende och att begå våld inom 

institution, i alla fall vid en rättspsykiatrisk klinik.  
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Appendix 1. 

Kod:________ 

Inskrivningsdatum:__________________________________________________________ 

Utskrivningsdatum:__________________________________________________________ 

In och ut: 

___________________________________________________________________________ 

 

Vårdform: 

□ LPT □ LRV med SUP □ LRV utan SUP □ Anhållen  

□ Häktad □ HSL □ Övergång___________________________________________ 

 

Självdestruktivitet: 

Innan vistelse   □ Ja □ Nej 

På kliniken    □ Ja  □ Nej 

Under de senaste 12 månaderna  □ Ja  □ Nej 

 

Inominstitutionsvåld: 

□ Ja  □ Nej 

 

Mot Personal: 

□ Slag med öppen hand  □ Slag med knuten hand    

□ Sparkar    □ Kastat föremål   

□ Utfall   □ Fasthållning 

□ Verbalt    □ Hot 

□ Hot med tillhygge  □ Slag med tillhygge 

□ Strypning   □ Knuff 
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Mot Medpatient: 

□ Slag med öppen hand  □ Slag med knuten hand    

□ Sparkar    □ Kastat föremål   

□ Utfall   □ Fasthållning 

□ Verbalt    □ Hot 

□ Hot med tillhygge  □ Slag med tillhygge 

□ Strypning   □ Knuff 

 

Mot Inredning: 

□ Slag   □ Sparkar    

□ Kastat föremål  □ Utfall (kasta sig mot inredning, dunka huvudet) 

□ Smeta avföring 

 

Inominstitutionsvåld under de senaste 12 månaderna: 

□ Ja  □ Nej 

 

Mot Personal: 

□ Slag med öppen hand  □ Slag med knuten hand    

□ Sparkar    □ Kastat föremål   

□ Utfall   □ Fasthållning 

□ Verbalt    □ Hot 

□ Hot med tillhygge  □ Slag med tillhygge 

□ Strypning   □ Knuff 
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Mot Medpatient: 

□ Slag med öppen hand  □ Slag med knuten hand    

□ Sparkar    □ Kastat föremål   

□ Utfall   □ Fasthållning 

□ Verbalt    □ Hot 

□ Hot med tillhygge  □ Slag med tillhygge 

□ Strypning   □ Knuff 

 

Mot Inredning: 

□ Slag   □ Sparkar    

□ Kastat föremål  □ Utfall (kasta sig mot inredning, dunka huvudet) 

□ Smeta avföring 

 

Övrigt:____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
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Appendix 2. 

Tilläggsinformation till Appendix 1. 

 

Ålder vid inskrivningsdatum:__________________ 

Tidigare historia av våldsamt beteende  JA NEJ 

Missbruk    JA NEJ 

Alkohol   Narkotika      Tabletter        

Blandat: 

___________________________________________________________________________ 

Eventuell 

Diagnos:____________________________________________________________________ 

(Schizofreni, Borderline, etc.) 

 

 

 

 

 

 


