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Abstract. Risk assessment for future violence is an important part of 

today’s forensic psychiatry, and including dynamic risk factors in risk 

assessment is important because it has been shown that risk can 

change over time. However, previous research has suggested that 

perpetrators of homicide are different than perpetrators of other 

violent crimes. The aim of this study was to describe and analyze risk 

assessments of future violence for forensic psychiatric patients 

convicted for homicide (n = 45) and forensic psychiatric patients 

convicted for assault (n = 91). To do this, differences within the 

groups and between the groups were analyzed. The sample consisted 

of 114 men and 24 women between 16-71 years who have all been 

admitted to a forensic psychiatric hospital and assessed with the risk 

assessment instrument HCR-20 at least two times. It was unexpectedly 

shown that the patients convicted for homicide more often had a 

diagnosis of personality disorder, while the patients convicted of 

assault more often had some psychotic disorder. It was shown that 

there were very few differences between those convicted for homicide 

and those convicted for assault both at assessment 1 and assessment 2. 

Concerning change in assessed risk, the patients convicted for 

homicide changed very little while the patients convicted of homicide 

had decreased their assessed risk of future violence significantly on 

several factors. These results can be attributed to the diagnostic 

differences between the groups, and it is discussed that assessed risk 

of future violence is not dependent of what violent crime you are 

convicted for but on what diagnoses you have and how you respond to 

treatment. Finally, it is concluded that further research is needed to 

investigate if these unexpected diagnostic differences are really true, 

and in that case, why.  

Key words: risk assessment, HCR-20, forensic psychiatry, homicide, 

assault, psychosis, personality disorder 
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Sammanfattning 

Riskbedömning av risk för framtida våld är viktigt i dagens samhälle, och även om det 

historiskt sett har ifrågasatts ifall det är etiskt försvarbart att genomföra riskbedömningar är 

det idag accepterat att riskbedömningar behövs (Belfrage, 2008; Guy, Packer & Warnken, 

2012, Nilsson, Munthe, Gustavson, Forsman & Anckarsäter, 2009; Monahan, 1996). Att göra 

individuella riskbedömningar är numera mycket vanligt inom bland annat rättspsykiatrin i 

Sverige (Belfrage). Hur riskbedömningar bäst ska genomföras finns det dock olika 

uppfattningar om, och det finns tre huvudsakliga inriktningar: den ostrukturerade kliniska, den 

aktuariska och den strukturerade professionella (Heilbrun, Yasuhara & Shah, 2010; Skeem & 

Monahan, 2011). Vid ostrukturerade kliniska riskbedömningar har bedömaren inga riktlinjer 

alls och utgår helt från sin egen erfarenhet. Denna inriktning har kritiserats starkt eftersom den 

är så beroende av bedömaren och har bristande grund i forskning (Douglas & Kropp, 2002; 

Hart, 1998; Kropp, 2008; Skeem & Monahan). Aktuarisk riskbedömning är i stället en 

”mekanisk” metod, där det finns framtagna riskfaktorer och ingenting utöver de framtagna 

riskfaktorerna får tas hänsyn till (Grove & Meehl, 1996). Sådan riskbedömning är gjord för att 

predicera sannolikheten för ett visst utfall (exempelvis återfall i våldsbrottslighet), men har 

kritiserats för att vara stelbent och därför olämplig att använda i praktiken (Belfrage; Douglas 

& Kropp; Hart). Den tredje inriktningen är den strukturerade professionella, och i sådan 

riskbedömning används riskfaktorer grundade i forskning, men bedömaren får sedan bedöma 

vilka riskfaktorer som är viktiga för just den bedömda personens risk för våld. En viktig 

skillnad jämfört med aktuarisk riskbedömning är att strukturerad professionell riskbedömning 

har som syfte att förhindra framtida våldsbrott i stället för att bara predicera (Douglas, Ogloff 

& Hart, 2003; Guy et al.; Heilbrun et al.; Skeem & Monahan).  

Ett exempel på ett riskbedömningsinstrument baserat på den strukturerade professionella 

ansatsen är HCR-20 (Webster, Douglas, Eaves & Hart, 1997), som innehåller 20 riskfaktorer 

fördelade på tre skalor: H-skalan för historiska riskfaktorer, C-skalan för kliniska riskfaktorer 

och R-skalan för riskhanteringsfaktorer. Inom forskning kring riskbedömning benämns 

historiska riskfaktorer ofta som ”statiska”, eftersom de har en låg förändringsbenägenhet, och 

de mer förändringsbara riskfaktorerna benämns som ”dynamiska” (se exempelvis Chu, 

Thomas, Ogloff & Daffern, 2013; Douglas & Skeem, 2005; Hildebrand & de Ruiter, 2012; 

McDermott, Edens, Quanbeck, Busse & Scott, 2008; Philipse, Koeter, van der Staak & van 

den Brink, 2006; Wilson, Desmarais, Nicholls, Hart & Brink, 2013). Forskningen kring 

huruvida statiska eller dynamiska riskfaktorer är viktigast för framtida våld visar något olika 

resultat, men flera menar att när risk för våld bedöms behöver både statisk och dynamisk risk 

tas i beaktning (se exempelvis Douglas & Skeem, 2005; Pedersen, Rasmussen & Elsass, 

2010; Strand, Belfrage, Fransson & Levander, 1999). Något som stöder användandet av 

dynamiska riskfaktorer är att det har visats att det går att reducera den bedömda risken för 

våld, även i svåra grupper som rättspsykiatriska patienter som begått allvarliga brott (Belfrage 

& Douglas, 2002; Michel et al., 2013; Morrissey, Beeley & Milton, 2013; Olsson, Strand, 

Kristiansen, Sjöling & Asplund, 2013; Wilson et al.).  

Gällande olika sorters brott så har det diskuterats att personer som begått dödligt våld 

sannolikt är annorlunda än personer som begått andra våldsbrott (Koh, Peng, Huak & Koh, 

2005; Matejkowski, Cullen & Solomon, 2008), och bland befolkningen i helhet är personer 
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som begår dödligt våld oftare psykotiska än personer som begår misshandel (Brennan, 

Mednick & Hodgins, 2000; Fazel & Grann, 2006; Schanda et al., 2004; Swanson et al., 2011). 

I Sverige är 17% respektive 39% av alla rättspsykiatriska patienter dömda för dödligt våld 

respektive misshandel (Socialstyrelsen, 2008). Hos rättspsykiatriska patienter är schizofreni 

den vanligaste diagnosen (Socialstyrelsen), men samsjuklighet är mycket vanligt (Fazel & 

Grann, 2004; Putkonen, Kotilainen, Joyal & Tiihonen, 2004; Strand & Selenius, 2013), och 

patienter med samsjuklighet mellan flera diagnoser återfaller oftare i brottslighet än patienter 

utan samsjuklighet (Fazel & Grann, 2006; Gray, Taylor & Snowden, 2011; Lund, Forsman, 

Anckarsäter & Nilsson, 2012).  

Syftet med föreliggande studie är att beskriva, redogöra för och analysera riskbedömningar 

för våld för patienter dömda till rättspsykiatrisk vård för dödligt våld respektive misshandel. 

För att svara på syftet kommer följande frågeställningar att vara i fokus: 

 Analysera de skillnader som finns mellan de två grupperna. 

 Analysera förändringen mellan första och andra riskbedömning gjorda för respektive 

grupp. 

De data som inkluderas i denna studie samlades in från redan sammanställda data vid 

rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall. Denna studies material bestod av 136 personer, 

varav 22 var kvinnor och 114 var män. De var 16-71 år (M = 36 år, SD = 11 år) då den första 

bedömningen gjordes, och mellan bedömning 1 (B1) och bedömning 2 (B2) gick det 2-41 

månader (Md = 6 månader, q1 = 5 månader, q3 = 9 månader). Det framkom, vilket var oväntat 

utifrån tidigare forskning, att patienterna dömda för dödligt våld oftare hade någon 

personlighetsstörning medan patienterna dömda för misshandel oftare hade någon 

psykossjukdom och oftare hade schizofreni. Inga könsskillnader fanns gällande diagnoser. 

Samtliga personer har varit patienter vid Rättspsykiatriska regionkliniken (RPK) Sundsvall 

någon gång under perioden 2001-2014, var vårdade enligt lagen om rättspsykiatrisk vård och 

hade någon form av dödligt våld eller misshandel som indexbrott. Ett ytterligare krav var att 

patienten skulle ha riskbedömts minst två gånger av riskbedömningsteamet vid den 

rättspsykiatriska kliniken med riskbedömningsinstrumentet HCR-20.  

Insamlade data analyserades sedan med Mann Whitney U-testet och Wilcoxon signed rank 

test. Det framkom att både vid B1 och B2 var skillnaderna mellan grupperna minimala, och de 

skillnader som fanns kunde förklaras av att ena gruppen hade mer personlighetsstörningar och 

den andra gruppen oftare hade någon psykossjukdom. Gällande förändring i risk hade 

gruppen av patienter dömda för dödligt våld, alltså de med mest personlighetsstörningar, inte 

förändrat någon enskild riskfaktor. Gruppen patienter dömda för misshandel, alltså de som 

oftare hade schizofreni, hade dock reducerat fem av tio dynamiska riskfaktorer. Båda 

gruppernas resultat kan förklaras utifrån de diagnoser som är vanligast i respektive grupp, 

eftersom personlighetsstörningar tar mycket lång tid att behandla medan patienter med 

schizofreni kan förbättras relativt fort genom antipsykotisk medicinering. Eftersom alla 

resultat verkade kunna förklaras utifrån patienternas diagnoser gjordes även ytterligare 

analyser, där det framkom att de med personlighetsstörningar hade högre poäng på en rad 

historiska faktorer medan de med psykoser hade högre poäng på faktorer relaterade till att de 

var psykotiska, men att inga övriga skillnader fanns mellan grupperna gällande bedömd risk 

för framtida våld. Patienterna med samsjuklighet mellan psykos och personlighetsstörning 
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hade på de allra flesta riskfaktorerna poäng som var lika som för de med enbart 

personlighetsstörning.  

Vad dessa resultat visar är att bedömd risk för framtida våld hos rättspsykiatriska patienter 

inte beror på vilket brott en person är dömd för utan på hens diagnostik och mående. Det visar 

också att då måendet förbättras blir också risken för framtida våld lägre. Detta visar att det är 

viktigt att ta hänsyn till dynamiska riskfaktorer, eftersom risk för våld alltså kan förändras och 

någon som en gång bedömts ha hög risk för framtida våld inte alltid behöver ha det. För att 

kunna reducera risken för våld behöver dock behandlingen patienterna får ge resultat, och 

varje patient måste få behandling utifrån de förutsättningar hen har: diagnoser, missbruk, 

personlighet och socialt stöd är samtliga faktorer som behöver tas hänsyn till för att kunna 

förbättra en patients mående (Olsson, 2013).  

Effektstorlekarna i studien är genomgående låga, vilket gör att alltför starka slutsatser inte bör 

dras utifrån enbart denna studie. Slutsatsen av denna studie blir att patienternas psykiatriska 

symptom och behandlingsbarhet är oerhört viktigt för risken för framtida våld, men att mer 

forskning behövs kring ämnet, och att dessa oväntade fynd gällande gruppernas diagnoser 

behöver utforskas ytterligare. Eventuella fynd kan dock endast förväntas gälla för patienter 

vid rättspsykiatriska kliniker med hög säkerhet.  
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Riskbedömning av framtida våld 
Riskbedömning har beskrivits som ”processen av att använda riskfaktorer för att uppskatta 

sannolikheten (. . .) för ett utfall i en population” (Kraemer et al., 1997, s. 340, egen 

översättning). Att riskbedömning för framtida våld är viktigt i dagens samhälle blir uppenbart 

bland annat genom de så kallade ”vansinnesdåd” som uppmärksammats i media under de 

senaste åren. Ofta efter att tragiska händelser inträffat är det möjligt att se att redan innan 

dådet skedde fanns tecken som kunde ha utlästs och på så sätt förhindrat brott (Mossman, 

2009; Nilsson et al., 2009). Det har dock historiskt sett diskuterats ifall det är etiskt 

försvarbart att alls genomföra riskbedömningar, bland annat eftersom vi aldrig kan ”träffa helt 

rätt” och då riskerar att ”straffa” människor för brott de inte skulle begå (Belfrage, 2008; 

Monahan, 1996; Monahan, 2000; Nilsson et al.,; Rogers, 2000). Idag har det dock accepterats 

att vi genomför bedömningar av risk för framtida våld i princip dagligen, mer eller mindre 

uttryckligen, och i dag fokuseras det inte längre på om riskbedömningar alls ska utföras utan 

på hur riskbedömningar ska genomföras på bästa sätt. Riskbedömningar är mycket vanliga 

inom bland annat rättspsykiatrin, där de är ett mycket viktigt inslag (Belfrage; Guy et al., 

2012; Monahan, 1996; Nilsson et al.). I Sverige har traditionellt begreppet ”farlighet” använts, 

något som baserats på främst psykiatriska faktorer. I nutida riskbedömningar tas dock även 

hänsyn till situationsfaktorer och kulturella omständigheter eftersom en persons risk för att 

utöva våld påverkas av många olika saker (Nilsson et al.). Individuella riskbedömningar är 

oerhört viktiga och behövs för att kunna avgöra hur hög risken för att exempelvis vara 

våldsam är för just en särskild person med hens specifika omständigheter och förutsättningar. 

Med hjälp av väl utförda riskbedömningar inom rättspsykiatrin är det möjligt att förhindra att 

personer återfaller i brott och skadar andra människor. Väl utförda riskbedömningar kan också 

minska risken för att frihetsberöva personer i onödan (De Borba Telles, Folino & Vernet 

Taborda, 2012; Nicholls, Brink, Greaves, Lussier & Verdun-Jones, 2009). Hur riskbedömning 

genomförs kan dock variera, och det finns tre olika riskbedömningsansatser: den 

ostrukturerade kliniska, den aktuariska och den strukturerade professionella (Belfrage; 

Heilbrun et al., 2010; Skeem & Monahan, 2011).  

Den ostrukturerade kliniska ansatsen 
Ostrukturerade kliniska riskbedömningar är sannolikt fortfarande den mest vanliga typen av 

riskbedömningar i svensk rättspsykiatri och kriminalvård (Belfrage, 2008). Sådana 

riskbedömningar kräver inga riktlinjer eller speciella metoder, utan är alltså ostrukturerade 

bedömningar som utgår helt från bedömarens kliniska kunskap och professionella erfarenhet. 

Belfrage beskriver att en fördel med denna ansats är att den tillåter bedömaren att ta hänsyn 

till faktorer specifika för just den aktuella situationen, men menar att en svaghet är att 

riskbedömningen är helt beroende av bedömarens erfarenhet och preferenser, snarare än 

empiriskt framtagna riskfaktorer. Detta gör att bedömningen är helt beroende av bedömaren 

(Douglas & Kropp, 2002; Hart, 1998; Kropp, 2008; Skeem & Monahan, 2011). Denna ansats 

är hårt kritiserad av forskarvärlden och har kallats både subjektiv och impressionistisk, samt 

rapporterats brista gällande både validitet och reliabilitet (Belfrage; Grove & Meehl, 2006). 

Det har också diskuterats att ostrukturerad klinisk riskbedömning inte längre är användbart 

vid bedömning av risk eftersom både validiteten och reliabiliteten hos sådana bedömningar är 

betydligt sämre än vid andra riskbedömningsansatser (Heilbrun et al., 2010; Monahan, 2000).  
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Den aktuariska ansatsen 
Aktuariska riskbedömningar har diskuterats vara att föredra framför ostrukturerade kliniska 

riskbedömningar eftersom de, till skillnad från de ostrukturerade bedömningarna, grundas på 

fakta (Mossman, 2009). Aktuarisk riskbedömning är en formell och ibland kallad ”mekanisk” 

metod där ”en ekvation, en formel, en graf eller en aktuarisk tabell används för att komma 

fram till en sannolikhet, eller ett förväntat värde, av något utfall” (Grove & Meehl, 1996, s. 

294). Sådan riskbedömning är starkt förknippad med ett prediktivt synsätt, då det uttalade 

målet är att predicera något speciellt utfall (Belfrage, 2008; Heilbrun et al., 2010; Skeem & 

Monahan, 2011).  Då de riskfaktorer som inkluderas i aktuariska riskbedömningsinstrument är 

empiriskt framtagna är både reliabiliteten och validiteten hos aktuariska 

riskbedömningsinstrument bättre än vid ostrukturerade kliniska riskbedömningar. Denna 

riskbedömningsansats har dock kritiserats för att vara olämplig i praktiken, då den är stelbent. 

Eftersom aktuariska instrument bygger helt på empiri tillåts forskaren inte alls att ta hänsyn 

till faktorer som inte inkluderats i instrumentet, vilket är problematiskt (Belfrage; Douglas & 

Kropp, 2002; Hart, 1998). Det har även argumenterats att eftersom aktuariska 

riskbedömningsinstrument har som syfte att predicera våld är de olämpliga att använda inom 

områden där behandling sker, eftersom de är okänsliga för förändringar av situationsfaktorer 

(exempelvis negativa attityder och förnekelse) som är relevanta för att visa framsteg eller brist 

på framsteg i den behandling som personen fått (Douglas & Kropp).   

Den strukturerade professionella ansatsen 
Vid strukturerade professionella riskbedömningar används instrument där specifika 

riskfaktorer identifierats. Bedömaren får sedan bedöma huruvida riskfaktorerna föreligger 

eller inte hos personen som ska riskbedömas, men till skillnad från i aktuariska 

riskbedömningar räknas ingen sannolikhet för att personen ska utöva våld ut, och inga 

förväntade värden redovisas. I stället är det bedömarens uppgift att dra en slutsats gällande 

vilka riskfaktorer som är relevanta för just den aktuella personen, och huruvida några övriga 

faktorer som inte inkluderas i instrumentet behöver tas hänsyn till (Guy et al., 2012; Heilbrun 

et al., 2010; Skeem & Monahan, 2011). Klinisk bedömning kan, om den görs strukturerat som 

vid strukturerade professionella riskbedömningar, bidra till bedömning av risk på ett viktigt 

sätt (Douglas et al., 2003).  

Strukturerade professionella riskbedömningar kombinerar styrkorna hos ostrukturerade 

kliniska och aktuariska riskbedömningar, och innehåller empiriskt framtagna riskfaktorer 

samtidigt som bedömaren ska ta hänsyn till hur relevanta riskfaktorerna är för just den 

personen och ifall några övriga faktorer kan vara relevanta för personens risk för våld. 

Strukturerade professionella riskbedömningar är alltså både mer flexibla än aktuariska 

riskbedömningar och mer empiriskt grundade än ostrukturerade kliniska riskbedömningar 

(Belfrage, 2008; Heilbrun et al., 2010; Kropp, 1998). Vid strukturerad professionell 

riskbedömning används inga gränsvärden för olika hög risk, utan bedömaren får själv avgöra 

vilka faktorer som är relevanta och får själv avgöra ifall risken kan bedömas vara låg, 

medelhög eller hög. Detta blir mycket viktigt då totalpoängen inte behöver betyda allt, 

eftersom enskilda riskfaktorer eller kombinationer av riskfaktorer kan vara avgörande för just 

den personen (De Borba Telles et al., 2012). Att en eller flera riskfaktorer föreligger behöver 

inte betyda att risken för framtida våld är hög, då riskfaktorns relevans för personen i fråga är 

mycket viktig att överväga. Detta är något som strukturerad professionell riskbedömning 
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tillåter bedömaren att göra, vilket blir av vikt eftersom riskfaktorer, om än empiriskt 

framtagna, inte är kausala (Guy et al., 2012; Nilsson et al., 2009). 

Den strukturerade professionella riskbedömningsansatsen är den enda ansatsen som ger 

vägledning i hur risken kan hanteras i stället för att bara predicera den, och syftet med sådan 

riskbedömning är just att förhindra våld (Belfrage, 2008; Guy et al., 2012; Heilbrun et al., 

2010; Skeem & Monahan, 2011). Strukturerade professionella riskbedömningsinstrument har 

större fokus på dynamiska riskfaktorer än aktuariska riskbedömningsinstrument har, och då de 

är utformade med ett preventivt syfte innehåller de oftast något sätt att uppskatta hur olika 

dynamiska riskfaktorer förändras (Douglas & Skeem, 2005; Heilbrun et al.). Denna 

riskbedömningsansats erbjuder en länk till prevention av framtida våld, då identifiering av 

dynamiska riskfaktorer kan göra det möjligt att anpassa behandlings- och skyddsåtgärder så 

att återfall i brott mer effektivt kan förhindras (Belfrage).   

Det finns dock nackdelar även med den strukturerade professionella ansatsen, och den har 

bland annat kritiserats för att, precis som den ostrukturerade kliniska ansatsen, vara till viss 

del subjektiv (Belfrage, 2008; Grove & Meehl, 1996; Hart, 1998; Heilbrun et al., 2010; 

Skeem & Monahan, 2011). Det har också diskuterats att strukturerade professionella 

riskbedömningsinstrument kräver en del av den bedömare som ska använda dem, och att när 

instrumenten används på fel sätt kan de vara både oetiska och kontraproduktiva (Belfrage & 

Douglas, 2002; Grove & Meehl; Kropp, 2008). Denna metod är dock ändå betydligt mer 

strukturerad än ostrukturerade kliniska bedömningar (Belfrage), och det har bland annat visat 

sig att både reliabiliteten och validiteten vid användningen av det strukturerade professionella 

riskbedömningsinstrumentet Historical-Clinical-Risk Management-20 (HCR-20) (Webster et 

al., 1997) är mycket god (se exempelvis Douglas, Guy, Reeves & Weir, 2008; Pedersen et al., 

2010; Strand et al., 1999), vilket stöder användandet av strukturerad professionell 

riskbedömning.  

HCR-20 

Ett exempel på ett strukturerat professionellt riskbedömningsinstrument är HCR-20 (Webster 

et al.,1997), ett instrument som är utvecklat för att bedöma risk för interpersonellt våld och 

användas på populationer med hög förekomst av psykisk ohälsa och personlighetsstörningar 

(Douglas & Reeves, 2010). Som våld räknas inte bara faktiskt fysisk skada, utan även försök 

till eller hot om våld inkluderas i våldsdefinitionen (Webster et al). HCR-20 var ett av de 

första strukturerade professionella riskbedömningsinstrumenten som utvecklades, och idag 

används det i stora delar av världen och har översatts till 16 språk (Douglas & Reeves). 

Instrumentet innehåller 20 riskfaktorer uppdelade på tre skalor som ska täcka dåtid, nutid och 

framtid.  

Den historiska skalan (H) innehåller tio riskfaktorer (tidigare våldshandlingar, tidig debut i 

våld, instabilitet i förhållanden, problem på arbetsmarknaden, alkohol- eller drogmissbruk, 

psykisk sjukdom, psykopati, tidig missanpassning, personlighetsstörning och tidigare 

misskötsamhet vid permission eller liknande) som är relativt statiska. Den kliniska skalan (C) 

innehåller fem riskfaktorer (brist på insikt, negativ attityd, symptom på psykisk sjukdom, 

instabilitet och dålig behandlingsbarhet) som är i högsta grad föränderliga över tid. Även 

riskhanteringsskalan (R) innehåller fem riskfaktorer (orealistisk framtidsplanering, brist på 

professionell tillsyn, brist på stöd och hjälp, brist på samtycke och motivation samt stress), 

och dessa rör hur realistisk och genomförbar planeringen som finns för patientens framtid är 



Ebba Noland 

6 

 

(Webster et al.). C- och R-skalorna är båda dynamiska (Webster et al.). Samtliga riskfaktorer 

är empiriskt framtagna, och samtliga är associerade med ökad risk för att utöva våld (Webster 

et al.). HCR-20 har gjort det möjligt att använda riskfaktorer för att bedöma risk för våld på 

ett sätt som är mer effektivt än tidigare metoder varit (Strand et al., 1999).  

Statiska och dynamiska riskfaktorer 

Det finns två huvudsakliga sorters riskfaktorer: statiska och dynamiska (Hanson, 1998). De 

statiska riskfaktorerna är till stor del historiska. Den låga förändringsbenägenheten gör att det 

ordet som används i forskningssammanhang är just ”statiska” (se exempelvis Chu et al., 2013; 

Douglas & Skeem, 2005; Hildebrand & de Ruiter, 2012; McDermott et al., 2008; Philipse, et 

al., 2006; Wilson et al., 2013), vilket dock inte innebär att ingen förändring av dessa faktorer 

är möjlig utan att förändringsbenägenheten för dessa faktorer är låg. Det har beskrivits att de 

statiska faktorerna beskriver en persons ”risk status”, något som har låg förändringsgrad, 

medan en kombination av statiska och dynamiska riskfaktorer utgör en persons ”risk state”, 

alltså en persons risk för att utöva våld vid en given tidpunkt (Douglas & Skeem).    

Forskningen har gått isär något gällande de statiska riskfaktorer som utgör H-skalan i HCR-

20. Viss forskning har exempelvis visat att H-skalan inte var associerad med någon sorts 

institutionell aggression (Chu et al., 2013; McDermott et al., 2008), medan annan forskning 

har visat att H-skalan har god prediktiv validitet för institutionellt våld signifikant, både på 

lång och kort sikt (De Borba Telles et al., 2012; Wilson et al., 2013). Ytterligare forskning 

(Strand et al., 1999) har visat att H-skalan visserligen bara hade en svag association till 

återfall, men att detta sannolikt berodde på att samtliga i urvalet hade så höga poäng på H-

skalan, och att H-skalans validitet eventuellt är starkare i andra populationer. Att de statiska, 

historiska riskfaktorerna har olika betydelse hos olika populationer har även rapporterats av 

Nilsson et al. (2009), som menar att historiska data har större betydelse hos populationer med 

personlighetsstörda personer än hos populationer av brottsförövare som lider av allvarliga 

psykiska störningar. Även Pedersen et al. (2010) resonerar kring detta, men framhäver dock 

ändå att några av de bästa prediktorerna (H5, H7 och H10) är historiska och alltså statiska 

även i högriskpopulationer med psykiskt störda brottsförövare.  

Även gällande HCR-20:s två dynamiska skalor, C-skalan och R-skalan, går forskningen isär 

något. Exempelvis har det rapporterats att de dynamiska riskfaktorerna var prediktiva när alla 

faktorer undersöktes separat, men att när en regressionsanalys gjordes tog de statiska 

riskfaktorerna över helt, och inga dynamiska riskfaktorer var längre associerade med återfall 

(Philipse et al., 2006). Det har dock också rapporterats att de dynamiska riskfaktorerna har 

prediktiv validitet även när det kontrollerats för de statiska riskfaktorerna (Wilson et al., 

2013). Många studier har också visat att användandet av dynamiska riskfaktorer är 

betydelsefullt, då de dynamiska skalorna bland annat har stark prediktiv validitet för 

institutionellt våld (se exempelvis Chu et al., 2013; McDermott et al., 2008; Wilson et al.). 

Det har rapporterats att fler dynamiska än statiska riskfaktorer var prediktiva för återfall i 

våldsbrott, då sju av tio dynamiska riskfaktorer men endast fem av tio statiska riskfaktorer var 

signifikanta prediktorer för våld och att den prediktiva validiteten för både C- och R-skalan 

överlag är mycket hög (Chu et al.; Gray et al., 2011; Pedersen et al., 2010; Strand et al., 1999; 

Wilson et al.).  

Det framhävs dock av Strand et al. att även om den prediktiva validiteten är högre för de 

dynamiska riskfaktorerna än de statiska riskfaktorerna i deras studie så påverkas de 
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dynamiska riskfaktorerna ofrånkomligen av de statiska riskfaktorerna. Därför är det viktigt att 

ta hänsyn till både statiska och dynamiska riskfaktorer då riskbedömningar görs, vilket också 

bekräftats av forskning som visat att både de statiska och de dynamiska skalorna bidrar 

signifikant till prediktionerna som görs (Gray et al., 2011). Det har diskuterats att dynamiska 

riskfaktorer är mycket viktiga för att åtgärder ska kunna resultera i en minskning av risken för 

våld (Douglas & Skeem, 2005), 

Prevention, inte prediktion 
Forskning kring riskbedömning och riskbedömningsinstrument rapporterar ofta hur den 

prediktiva validiteten är. Viktigt att notera är dock att den prediktiva validiteten inte alltid är 

ett bra mått eftersom syftet med riskbedömning bör vara att förhindra brott, inte att predicera 

dem (Belfrage, 2008; Douglas & Kropp, 2002; Monahan, 1996). Exempelvis kan mer 

skyddsåtgärder sättas in för personer vars risk för våld bedömts vara hög, vilket lett till att 

deras återfall förhindrats och prediktionen då blir ”fel”. Att sätta in framgångsrika 

riskhanteringsåtgärder måste vara målet eftersom det då kan förhindras att människor blir 

skadade. Då riskhanteringsåtgärder är framgångsrika kan detta dock leda till att instrumentets 

prediktiva validitet rapporteras vara dålig, då de personer som bedömts ha hög risk för att 

återfalla i våldsbrottslighet inte återfaller (Douglas & Kropp; Vojt, Thomson & Marshall, 

2013). Strukturerad professionell riskbedömning är att föredra framför andra 

riskbedömningsansatser för att identifiera riskområden som är relevanta för personen i fråga 

(Douglas & Kropp; Pedersen et al., 2010), då riskbedömning som fokuserar också på 

dynamiska riskfaktorer har stor betydelse för att planera lyckad behandling (Douglas & 

Skeem, 2005). För att riskbedömningar ska vara meningsfulla måste de identifierade 

riskområdena på olika sätt följas upp (Pedersen et al.), och det har diskuterats att om inte 

åtgärder sätts in gällande dynamiska riskfaktorer är vårdpersonalen inom exempelvis 

rättspsykiatrin bara fängelsevakter (Philipse et al., 2006). Hur bra vi än blir på att utföra 

riskbedömningar så kommer vi aldrig att kunna förhindra allt våld, men med rätt riskhantering 

kan vi förhoppningsvis minska både antalet våldshändelser och allvarlighetsgraden på det 

våld som utövas (Mossman, 2009).  

Förändring i risk bedömd med HCR-20 
För att det ska finnas någon mening med att anpassa behandlingsåtgärder utifrån dynamiska 

riskfaktorer krävs att dynamiska riskfaktorer faktiskt kan förändras med hjälp av åtgärder av 

olika slag (Douglas & Skeem, 2005; Skeem & Monahan, 2011). Att de dynamiska 

riskfaktorerna kan förändras över tid även hos högriskpatienter i rättspsykiatriska kontexter 

har bekräftats i flera studier (Belfrage & Douglas, 2002; Michel et al., 2013; Morrissey, et al., 

2013; Olsson et al., 2013; Wilson et al., 2013). Det är bekräftat att förändringar i bedömd risk 

är associerade med förändringar i mängden institutionellt våld, och att när risken bedömts 

vara högre har också mer våld utövats än när risken bedömts vara lägre (Wilson et al.). På 

grund av detta är det meningsfullt att fokusera behandlingsåtgärder på de dynamiska 

riskfaktorer som föreligger, eftersom en reducering av riskfaktorer alltså också innebär en 

reducering av det institutionella våldet. (Michel et al.; Wilson et al.). Demografiska faktorer 

hade ingen påverkan på vilka som bedömdes ha reducerad risk över tid (Olsson et al.). På 

rättspsykiatriska kliniker med hög säkerhet är patienternas poäng på HCR-20 överlag höga 

och den eventuella förändring som sker gör det mycket långsamt (Morrissey et al.). Att 

patienter med längre vårdtid har lägre poäng på både C- och R-skalan samt att mer än en 

femtedel av rättspsykiatriska patienter på en högriskklinik reducerat sin risk med mer än 30% 
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visar dock att de dynamiska riskfaktorerna verkligen är föränderliga, även i svåra populationer 

med hög bedömd risk för framtida våld (Belfrage & Douglas; Olsson et al.).  

Våldsbrott 
Mord är ett av de allvarligaste brotten som finns (Westfelt, 2012), och i genomsnitt 95 fall av 

dödligt våld (rubriceringarna mord, dråp och misshandel med dödlig utgång) sker i Sverige 

varje år (Westfelt). Personer dömda för dödligt våld är ofta dömda för tidigare brott, och 

minst 90% av alla som döms för mord eller mordförsök i Sverige hade minst en diagnos 

(Fazel & Grann, 2004; Westfelt). Misshandel är en av de vanligaste brottstyperna, och enligt 

Granath (2012) blir ungefär 451 000  personer varje år utsatta för misshandel så allvarlig att 

hen måste besöka läkare, sjuksköterska eller tandläkare. Endast 8% av de lagförda 

misshandelsbrottet klassificerades som grova. Personer som begår misshandel är ofta, precis 

som personer dömda för dödligt våld, ofta dömda för tidigare brott (Granath; Westfelt).  

Det finns sannolikt vissa skillnader mellan gruppen av personer som begår dödligt våld och 

gruppen av personer som begår mindre allvarliga våldsbrott som exempelvis 

misshandelsbrott, även om förövare av dödligt våld inte rapporteras vara demografiskt 

annorlunda än förövare av andra våldsbrott (Koh et al., 2005; Matejkowski et al., 2008). 

Dödligt våld begås framför allt av personer med missbruksproblematik och psykisk ohälsa, 

och deras offer är ofta personer de känner sedan tidigare. Personer som begår dödligt våld har 

oftare än personer som begår andra våldsbrott diagnostiserats med någon missbruksdiagnos, 

med schizofreni och med depression (Koh et al., 2005; Rying, 2008). Misshandel, å andra 

sidan, är mycket ofta alkoholrelaterad och begås på allmän plats mot personer okända för 

förövaren (Granath, 2012). Förövare av misshandel är mer sannolika än förövare av dödligt 

våld att vara tidigare dömda för våldsbrott medan förövare av dödligt våld är ofta mer socialt 

belastade än förövare av mindre allvarliga våldsbrott (Koh et al.; Stang, Sandli, Moger & 

Bjørkly, 2009), vilket tyder på att förövare av dödligt våld och förövare av andra våldsamma 

handlingar kommer från olika populationer (Stang et al.).  

Våldsbrott och allvarlig psykisk störning 
Svensk forskning har visat att 20% av alla som dömdes för mord eller mordförsök i Sverige 

hade någon psykossjukdom (Fazel & Grann, 2004), medan endast 3-8% av alla misshandlar 

begicks av personer med någon psykossjukdom (Fazel & Grann, 2006). Ungefär 20% av 

förövarna av dödligt våld döms till rättspsykiatrisk vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård 

(LRV) (1991:1129) då de har bedömts lida av en allvarlig psykisk störning (APS). 

Socialstyrelsen (1991) beskriver att som en APS ska tillstånd av psykotisk svårighetsgrad, 

oavsett etiologi räknas, liksom depressioner utan psykotiska symtom men med suicidrisk, 

personlighetsstörningar med impulsgenombrott eller andra psykotiska episoder, samt bland 

annat kleptomani, pyromani och vissa sexuella perversioner. Personer med sådan allvarlig 

psykisk ohälsa begår oftare än befolkningen i allmänhet både våldsbrott i allmänhet och mord 

samt försök till mord (Brennan et al., 2000; Fazel & Grann, 2006; Schanda et al., 2004; 

Swanson et al., 2011).  

Att lida av allvarlig psykisk ohälsa har rapporterats innebära att risken för att begå mord 

jämfört med för personer utan någon allvarlig psykisk ohälsa är förhöjd för både män och 

kvinnor (Schanda et al., 2004), och även när det kontrollerats för bland annat samsjuklighet 

med missbruk och personlighetsstörningar är personer med allvarlig psykisk ohälsa mer 

sannolika än personer utan allvarlig psykisk ohälsa att arresteras för våldsbrott, även om 
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samsjuklighet ökar risken för att ha begått våldsbrott (Brennan et al., 2000; Fazel, Långström, 

Hjern, Grann & Lichtenstein, 2009). Sju procent av alla med allvarlig psykisk ohälsa jämfört 

med två procent av befolkningen i allmänhet har någon gång arresterats för våldsbrott (Fazel 

& Grann, 2006). Sannolikheten för att ha begått något våldsbrott ökar dock olika mycket för 

personer med olika störningar, och den största riskökningen rapporteras finnas för personer 

med schizofreni (Schanda et al.). Det har diskuterats att det finns olika kategorier av personer 

med allvarlig psykisk ohälsa som begår våldsbrott: de som uppvisat antisocialt beteende under 

hela livet och de som börjar vara våldsamma senare i livet på grund av sina sjukdomssymtom. 

De med drogmissbruk och/eller personlighetsstörningar har ofta haft en problematisk 

barndom med missbruk och övergrepp inom familjen medan de med schizofreni oftare haft en 

lugn barndom med problem som börjar senare (Brennan et al.; Laajsalo & Häkkänen, 2004).  

Rättspsykiatriska patienter 
Inom den rättspsykiatriska vården i Sverige år 2008 var 17% av de inneliggande patienterna 

dömda för antingen mord, dråp eller vållande till annans död medan 39% av de inneliggande 

patienterna var dömda för grov misshandel eller misshandel/olagahot (Socialstyrelsen, 2008). 

Under samma tidsperiod var schizofreni den vanligaste primärdiagnosen för inneliggande 

rättspsykiatriska patienter, då 35% av alla patienter hade denna diagnos. Ytterligare 35% av 

alla inneliggande rättspsykiatriska patienter hade någon annan psykossjukdom än schizofreni 

som primärdiagnos (Socialstyrelsen). Många rättspsykiatriska patienter har dock flera 

diagnoser utöver sin primärdiagnos (Fazel & Grann, 2004). Förekomsten av både 

missbruksdiagnoser och personlighetsstörningar hos rättspsykiatriska patienter har 

rapporterats vara hög (Fazel & Grann, 2004; Putkonen et al., 2004; Strand & Selenius, 2013). 

Detta är problematiskt då det har framkommit att rättspsykiatriska patienter med någon 

personlighetsstörning och/eller någon missbruksdiagnos oftare än andra rättspsykiatriska 

patienter återfaller i alla typer av brottslighet efter utskrivning (Fazel & Grann, 2006; Gray et 

al., 2011; Lund et al., 2012).  

Hos personer som har allvarlig psykisk ohälsa och begått mord är samsjuklighet vanligt, då 

endast en fjärdedel av patienterna hade enbart en psykossjukdom och ungefär hälften hade 

både psykossjukdom, missbruksdiagnos och personlighetsstörning (Putkonen et al., 2004). 

Detta blir relevant eftersom risken för att begå våldsbrott i allmänhet, inklusive dödligt våld, 

minskar märkbart då personer med någon psykossjukdom inte har samsjuklighet med någon 

missbruksdiagnos eller någon personlighetsstörning, och risken för återfall för personer med 

enbart någon psykossjukdom har beskrivits som låg (Brennan et al., 2000; Lund et al., 2012). 

Vilken diagnos en person har är också relevant, eftersom prediktorerna för våldsamt beteende 

kan skilja sig åt mellan olika diagnostiska grupper (Tengström et al., 2006). Relationen 

mellan att ha någon sorts allvarlig psykisk ohälsa och att begå våldsbrott är dock mer komplex 

än ett kausalt samband, och dynamiska faktorer måste beaktas utöver de statiska riskfaktorer 

som föreligger (Fazel & Grann, 2006).  

Entity theory och incremental theory 
Det finns två olika grundläggande antaganden (så kallade ”lay theories” eller ”implicit 

theories”) om människors och den sociala världens natur. Två sådana grundläggande 

antaganden är entity theory och incremental theory (Dweck, 1999), vilket kan översättas till 

enhetsteori och inkrementell teori (egen översättning). Dessa två antaganden rör huruvida 

grundläggande attribut hos personer är statiska (enhetsteori) eller dynamiska, vilket betyder 
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att attribut kan förändras stegvis beroende på omständigheterna och genom ansträngningar 

som personen i fråga gör (inkrementell teori).  

Att se på livet med en enhetsteori eller en inkrementell teori påverkar hur vi ser på och 

behandlar människor som gjort något fel: om en person ser på andra människor med en 

enhetsteori betyder det exempelvis att de inte kan förändras (Dweck, 1999), vilket ju då skulle 

betyda att personer som begår brott alltid kommer vara personer som begår brott. Personer 

som ser på andra människor med en enhetsteori är mer sannolika att utifrån enstaka 

handlingar dra slutsatser om karaktären hos en person, medan människor som ser på andra 

människor med en inkrementell teori är mer sannolika att anse att handlingar är konsekvenser 

av många olika faktorer och inte nödvändigtvis behöver säga något om karaktären hos den 

personen. Personer som tror på enhetsteori har visat sig vara sannolika att attribuera både 

framgångar och motgångar till egenskaper hos personen som är oföränderliga, medan 

personer som tror på inkrementell teori är mer sannolika att mena att vad som hände berodde 

på exempelvis motivation och vilka omständigheter som rådde just då. Dweck menar dock att 

det är viktigt att notera att personer som tror på inkrementell teori inte är likgiltiga för 

negativa beteenden – de håller, precis som personer som tror på enhetsteori, människor 

ansvariga för sina handlingar. Den stora skillnaden mellan de två teorierna ligger i stället i vad 

som anses vara orsaken, och huruvida en felaktig handling också betyder att personen måste 

vara en dålig person som kommer att fortsätta begå felaktiga handlingar, oavsett 

omständigheterna.  

Enhetsteori och inkrementell teori kopplas till riskbedömning av Webster och Hucker (2007), 

som menar att det är mycket viktigt att inom riskbedömning använda sig av både enhetsteori 

och inkrementell teori. Det är av stor vikt att hitta en balans mellan de två för att göra lyckade 

bedömningar och hanteringar av risk och båda synsätten är viktiga, då människor både är 

föränderliga och icke föränderliga: både statiska och dynamiska riskfaktorer bör beaktas vid 

bedömning av risk. Detta resonemang är i linje med tidigare forskning gällande statiska och 

dynamiska riskfaktorer, som både visat att historiska faktorer är signifikant korrelerade med 

framtida våldsbrott och att dynamiska riskfaktorer har mycket hög validitet (se exempelvis 

Strand et al., 1999; Tengström, 2001; Wilson, et al., 2013). Det har argumenterats att statiska 

riskfaktorer behöver integreras i alla sammanhang gällande preventiva modeller, både för att 

de spelar roll för långsiktig risk för våld och för att de kan ge viktig information om personens 

bakgrund (Douglas & Kropp, 2002). Detta innebär alltså att människor, både enligt 

existerande forskning kring riskbedömning och enligt denna teoretiska utgångspunkt, är både 

föränderliga och icke föränderliga, och att i riskbedömning är både enhetsteori och 

inkrementell teori viktig.    

Problemformulering och syfte 
Personer som utövat dödligt våld är demografiskt sett en grupp som liknar personer som 

begått andra våldsbrott. De som utövat dödligt våld har dock mer sällan än de som begått 

mindre allvarliga våldsbrott begått tidigare våldsbrott, vilket gör deras brott svårare att förutse 

och därmed förhindra (Koh et al., 2005). Rättspsykiatriska patienter är alla dömda för något 

brott, men det är intressant att undersöka huruvida patienter dömda för dödligt våld och 

patienter dömda för mindre allvarliga våldsbrott skiljer sig från varandra. Ifall grupperna 

skiljer sig åt diagnostiskt, vilket antytts i tidigare studier (Granath, 2012; Koh et al., 2005; 

Westfelt, 2012), är det möjligt att de också skiljer sig åt gällande bedömd risk, då 
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prediktorerna för våldsamt beteende kan skilja sig åt mellan olika diagnostiska grupper 

(Tengström et al., 2006). I denna studie kommer fokus att ligga på att undersöka patienter 

dömda för dödligt våld respektive patienter dömda för misshandel gällande statisk och 

dynamisk risk för våld och hur dessa förändras över tid.  

Syftet med föreliggande studie är att beskriva, redogöra för och analysera riskbedömningar 

för våld för patienter dömda till rättspsykiatrisk vård för dödligt våld respektive misshandel. 

För att svara på syftet kommer följande frågeställningar att vara i fokus: 

 Analysera de skillnader som finns mellan de två grupperna. 

 Analysera förändringen mellan första och andra riskbedömning gjorda för respektive 

grupp. 

Metod 

Datamaterial 

HCR-20  

HCR-20 (Webster et al., 1997, se Tabell 1) består av 20 riskfaktorer uppdelade i delarna 

”Historiska data”, ”Kliniska data” och ”Riskhantering”. När HCR-20 används i klinisk praxis 

bedöms förekomsten av varje riskfaktor med ja, delvis eller nej, men inom forskning kodas 

riskfaktorerna i stället med 2 (ja), 1 (delvis), eller 0 (nej) (Belfrage & Fransson, 2008). När 

bedömaren bedömt förekomsten av samtliga riskfaktorer ska bedömaren avgöra hur viktiga 

specifika riskfaktorer är i just det fallet, väga in övriga omständigheter och sedan göra en 

skriftlig slutgiltig bedömning (Belfrage & Fransson). Det är av vikt att notera att risken för 

framtida våld inte avgörs av hur många riskfaktorer som anses föreligga, då olika riskfaktorer 

har olika relevans för olika personer, och att även personer för vilka få riskfaktorer föreligger 

kan bedömas ha hög risk för våld (Belfrage & Fransson). Slutgiltiga bedömningar av risken 

för framtida våld som låg, medel eller hög har visat sig ha hög validitet (Pedersen et al., 

2010). Någon sådan slutgiltig riskbedömning hade dock inte gjorts för patienterna i 

riskbedömningarna som inkluderades i denna studie. 

Tabell 1. Riskfaktorerna i HCR-20 (Webster, Douglas, Eaves & Hart, 1997: svensk översättning av Belfrage & Fransson, 

2008). 

Historiska data (Dåtid): H-skalan Kliniska data (Nutid): C-skalan Riskhantering (Framtid): R-skalan 

H1. Tidigare våldshandlingar C1. Brist på insikt R1. Orealistisk framtidsplanering 

H2. Tidig debut i våld C2. Negativ attityd R2. Brist på professionell tillsyn 

H3. Instabilitet i förhållanden C3. Symptom på psykisk sjukdom R3. Brist på stöd och hjälp 

H4. Problem på arbetsmarknaden C4. Instabilitet R4. Brist på samtycke och motivation 

H5. Alkohol- eller drogmissbruk C5. Dålig behandlingsbarhet R5. Stress 

H6. Psykisk sjukdom   

H7. Psykopati   

H8. Tidig missanpassning   

H9. Personlighetsstörning   

H10. Tidigare misskötsamhet vid 

permission eller liknande 

  

 

Validitet och reliabilitet för HCR-20 

Syftet med HCR-20, liksom med andra strukturerade professionella 

riskbedömningsinstrument, är inte att predicera våld (Belfrage, 2008; Guy et al., 2012; 

Heilbrun et al.; Skeem & Monahan, 2011), men den prediktiva validiteten av instrumentet är 
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ändå ett mått som använts för att bedöma dess validitet. Överlag har den prediktiva validiteten 

hos HCR-20 visat sig vara mycket god (de Vogel & de Ruiter, 2004; de Vogel & de Ruiter, 

2006; de Vogel, de Ruiter, Hildebrand, Bos & van de Ven, 2004;  Pedersen et al., 2010). 

HCR-20 har visats ha god prediktiv validitet för både institutionellt våld (De Borba Telles et 

al., 2012; McDermott, Edens, Quanbeck, Busse & Scott, 2008) och återfall i våldsbrott i icke 

institutionella sammanhang (exempelvis Pedersen et al.; Strand et al., 1999; Tengström, 

2001). Det har noterats att HCR-20 har bäst prediktiv validitet för perioder kortare än ett år 

och bara är svagt prediktiv över längre perioder (Gray et al., 2011), vilket dock är förväntat 

eftersom HCR-20 innehåller dynamiska riskfaktorer som kan förändras över tid.  

Utöver den prediktiva validiteten är det även viktigt att ta hänsyn till 

interbedömarreliabiliteten hos ett instrument, och sammantaget har forskning visat att 

interbedömarreliabiliteten hos HCR-20 är god vid användning på rättspsykiatriska patienter 

(Belfrage, 1998; de Vogel & de Ruiter, 2004; Douglas et al., 2003; Pedersen et al., 2010; 

Strand et al., 1999). Det har rapporterats att interbedömarreliabiliteten är mycket god för både 

den statiska och de dynamiska skalorna (ICCs= .89 respektive .76 och .83) (de Vogel et al., 

2004), men forskningen går isär något och det har även rapporterats att 

interbedömarreliabiliten för den historiska, statiska skalan är högre än för de dynamiska 

skalorna , samt att för just R-skalan är interbedömarreliabiliteten lägst och bara medelgod 

(ICCs = .79 för H-skalan respektive .64 för C-skalan och .57 för R-skalan) (de Vogel & de 

Ruiter, 2004; Douglas et al.). 

Design 
De data som inkluderas i denna studie samlades in från redan sammanställda data vid 

Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall. Samtliga variabler som samlades in för denna 

studie var redan insamlade och avkodade. Då alla data som behövdes för denna studies 

genomförande fanns tillgängliga gjordes inga försök att på något sätt identifiera patienterna i 

urvalet.  

Vid Rättspsykiatriska regionkliniken Sundsvall finns ett riskbedömningsteam som 

genomförde riskbedömningarna som inkluderades i studien. Riskbedömningsteamet genomför 

kontinuerligt riskbedömningar av patienterna med hjälp av HCR-20 inför 

förvaltningsrättsförhandlingarna där patienternas rättspsykiatriska vård omprövas var sjätte 

månad (RPK Sundsvall, 2014c). Vissa personer dömda till rättspsykiatrisk vård vårdas vid 

kliniken i mycket kort tid medan andra vårdas på kliniken i många år, och tidigare forskning 

på utskrivna patienter vid kliniken har visat att patienter dömda för dödligt våld hade vårdats 

vid kliniken mellan 28 dagar-17 år (M = 4.5 år, SD = 4.9 år) och att patienter dömda för 

misshandel hade vårdats vid kliniken 34 dagar-21 år (M = 3.4 år, SD = 4.0 år) (Strand & 

Selenius, 2013). De varierande vårdtiderna gör att antalet riskbedömningar för patienterna 

varierar kraftigt, och därför valdes den första och andra riskbedömningen som gjorts vid 

kliniken för att inkluderas i denna studie. När den första och andra bedömningen inkluderas 

har samtliga patienter som inkluderas i urvalet vårdats vid kliniken lika länge, vilket är av vikt 

för att undersöka förändringar i bedömd risk för framtida våld.  

Riskhanteringsskalan kan kodas antingen med inriktning mot en förestående eller befintlig 

institutionsvistelse (In), mot förestående utskrivning (Ut), eller både och (Belfrage & 

Fransson, 2008). I denna studie inkluderades riskfaktorerna i riskhanteringsskalan som 

bedömda mot en förestående institutionsvistelse. Då vårdtiderna är så pass långa för dessa 
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patienter (Strand & Selenius, 2013) ansågs det finnas anledning att anta att patienterna efter 

de första två riskbedömningarna kommer att fortsätta vårdas vid kliniken, vilket motiverade 

att inkludera den bedömda risken för våld för patienten om hen är kvar på kliniken. 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inkluderades i studien gjorde patienter som dömts till rättspsykiatrisk vård med eller utan 

särskild utskrivningsprövning och vårdats vid rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall 

enligt LRV. Som indexbrott, det vill säga brottet för vilket de dömts till rättspsykiatrisk vård, 

ska deras brott ha varit någon form av dödligt våld eller misshandel. Med dödligt våld avses i 

denna studie mord och dråp samt försök till dessa brott. Dödligt kan definieras som 

”uppsåtligt våld mot någon annan person som har lett till döden” (Rying, 2008, s.58). Med 

misshandel avses brottsrubriceringarna misshandel, grov misshandel, våld mot tjänsteman eller 

försök till dessa brott. Ifall patienten dömts till rättspsykiatrisk vård för flera brott kommer det 

enligt brottsbalken grövsta brottet att räknas som indexbrott. Ytterligare inklusionskrav var att 

patienten skulle ha riskbedömts minst två gånger av riskbedömningsteamet vid kliniken med 

riskbedömningsinstrumentet HCR-20 (Webster et al., 1997), då syftet med studien är att 

undersöka förändringar i bedömd risk för framtida våld. Patienter med flera vårdtillfällen vid 

Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall inkluderas bara den första gången de skrivs in 

och bedöms, så att varje patient i urvalet bara ska representeras en gång.  

Gällande vilka våldsbrott som exkluderats i studien utesluts mordbrand på grund av de många 

olika motiv som kan ligga till grund för mordbrand och att det heller inte alltid finns ett offer 

för brottet (Doley, 2003). Sexualbrott uteslöts eftersom den primära motivationen för sexuellt 

våld ofta är annorlunda än för andra våldsamma brott (Gudjonsson & Sigurdsson, 2000). 

Olaga hot exkluderades för att urvalet mer renodlat skulle innehålla personer som med vilja 

fysiskt skadat en annan person, och brotten rån exkluderades för att den primära motivationen 

för rån kan tänkas handla om att få pengar snarare än att skada offret. Patienter som vårdats 

vid kliniken utan att vara dömda till rättspsykiatrisk vård exkluderades eftersom patienterna 

vårdade enligt LPT inte begått något brott och kriminalvårdspatienterna skiljer sig från resten 

av urvalet då de vid domstillfället inte bedömts lida av någon APS. Dessa exklusionskriterier 

har lett till att urvalet är mer homogent och består av personer som utövat fysiskt våld mot en 

annan människa samt lider av någon APS.   

Deltagare 
Denna studies material bestod av 136 personer, varav 22 var kvinnor och 114 var män. De var 

16-71 år (M=36 år, SD=11 år) då den första bedömningen genomfördes, och det gick 2-41 

månader mellan bedömning 1 och bedömning 2 (Md = 6 månader, q1 = 5 månader, q3 = 9 

månader). Samtliga personer har varit patienter vid Rättspsykiatriska regionkliniken 

Sundsvall någon gång under perioden 2001-01-01 – 2014-04-14, vilket är sedan kliniken 

byggdes (RPK Sundsvall, 2014a). Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall är en av 

Sveriges största enheter för vård av psykiskt störda lagöverträdare, och vårdar patienter enligt 

LRV (1991:1129), enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) (1991:1128) samt klienter 

från kriminalvården som har ett psykiatriskt vårdbehov (RPK Sundsvall, 2014b). Kliniken är 

en av de kliniker i Sverige som har den högsta säkerhetsklassificeringen för rättspsykiatrisk 

vård, och den tar emot patienter från andra rättspsykiatriska kliniker och avdelningar vars 

säkerhetsnivå är lägre än den som finns vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall (RPK 

Sundsvall, 2009; Strand & Selenius, 2013). För de patienter som inkluderats i urvalet fanns 

inga könsskillnader för varken indexbrott eller diagnoser (se Tabell 2). 
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Tabell 2. Indexbrott och diagnoser för personer dömda till rättspsykiatrisk vård för dödligt våld eller misshandel och vårdade 

vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall någon gång under perioden 2001-2014. 

               Män 

              n=114  

             n (%) 

Kvinnor 

n=22  

n (%) 

Alla 

n=136 

n (%) 

χ² p 

Indexbrott Dödligt våld 37 (33) 8 (36) 45 (33) .01 ns 

 Misshandel 77 (68) 14 (64) 91 (67) .01 ns 

       

Diagnoser Någon psykos 79 (69) 12 (54) 91 (67) 1.21 ns 

   Någon psykos och missbruk 31 (27) 8 (36) 39 (29) .83 ns 

   Schizofreni 40 (35) 6 (27) 46 (34) .22 ns 

   Schizofreni och missbruk 16 (14) 4 (18) 20 (15) .10 ns 

   Psykos annan än schizofreni 38 (33) 6 (27) 44 (32) .10 ns 

   Psykos annan än schizofreni och missbruk 15 (13) 4 (18) 19 (14) .06 ns 

 Någon personlighetsstörning 41 (36) 13 (59) 54 (40) 3.10 ns 

   Någon personlighetsstörning och missbruk 21 (18) 8 (36) 29 (21) .17 ns 

   Kluster A 5 (5) 2 (10) 7 (6) .19 ns 

   Kluster A och missbruk 0 (0) 1 (5) 1 (1) .40 ns 

   Kluster B 25 (24) 9 (47) 34 (28) 3.19 ns 

   Kluster B och missbruk 15 (13) 6 (27) 21 (15) .16 ns 

 Psykos och personlighetsstörning 23 (20) 6 (27) 29 (21) .09 ns 

 Missbruk 42 (37) 13 (59) 55 (41) 2.81 ns 

 Annan diagnos 37 (33) 8 (36) 45 (33) .01 ns 

Not: χ²=χ-värdet med continuity correction. * = p < .05. ** = p < .01. *** = p < .001. ns= inga signifikanta resultat. I 

samtliga brottsbenämningar inkluderas även försök till dessa brott. Ifall samma patient begått flera av brotten är det 

indexbrottet, det enligt brottsbalken grövsta brottet för vilket patienten dömts till rättspsykiatrisk vård, som räknats. Notera 

att en patient ha flera diagnoser, och både primär- och sekundärdiagnoser inkluderas i denna tabell. I diagnoskategorin 

”Annan” inkluderas bland annat Aspergers syndrom, autism, genomgående störning i utvecklingen och sexuell avvikelse.  

Det fanns några skillnader mellan patienterna dömda för dödligt våld och patienterna dömda 

för misshandelsbrott (se Tabell 3), där patienterna dömda för misshandel oftare än patienterna 

dömda för dödligt våld hade någon psykos (χ² (1) = 8.69, p < .01). Gällande typ av psykos 

hade patienterna dömda för misshandel oftare schizofreni än patienterna dömda för dödligt 

våld (χ² (1) = 6.70, p < .01). Det framkom även att patienterna dömda för dödligt våld oftare 

än patienterna dömda för misshandel hade någon personlighetsstörning (χ² (1) = 5.87, p < .05), 

och att de oftare än de dömda för misshandel hade en personlighetsstörning tillhörande 

Kluster A (se DSM-IV; APA, 2000).  

Tabell 3. Diagnoser för personer dömda till rättspsykiatrisk vård för dödligt våld eller misshandel och vårdade vid 

Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall någon gång under perioden 2001-2014. 

  Dödligt våld 

n = 45  

n (%) 

Misshandel 

n = 91 

n (%) 

Alla 

n = 136 

n (%) 

χ² p 

Diagnos Någon psykos 22 (49) 69 (76) 91 (67) 8.69 ** 

   Någon psykos och missbruk 8 (18) 31 (34) 39 (29) 2.67 ns 

   Schizofreni 8 (18) 38 (42) 46 (34) 6.70 ** 

   Schizofreni och missbruk 2 (4) 18 (20) 20 (15) 1.69 ns 

   Psykos annan än schizofreni 14 (31) 30 (33) 44 (32) .00 ns 

   Psykos annan än schizofreni och missbruk 6 (15) 13 (14) 19 (14) .02 ns 

 Någon personlighetsstörning 25 (56) 29 (32) 54 (40) 5.87 * 

   Någon personlighetsstörning och missbruk 14 (31) 15 (16) 29 (21) .78 ns 

   Kluster A 6 (15) 1 (1) 7 (6) 6.73 ** 

   Kluster A och missbruk 1 (2) 0 (0) 1 (1) 4.31 ns 

   Kluster B 16 (39) 18 (22) 34 (28) 3.03 ns 

   Kluster B och missbruk 11 (24) 10 (11) 21 (15) .00 ns 

 Psykos och personlighetsstörning 10 (22) 19 (21) 29 (21) 2.56 ns 

 Missbruk 17 (38) 38 (42) 55 (41) .10 ns 

 Annan diagnos 20 (44) 25 (28) 45 (33) 3.04 ns 

Not: χ²=χ²-värdet med continuity correction. * = p < .05. ** = p < .01. *** = p < .001. ns= inga signifikanta resultat. En 

patient kan ha flera diagnoser, och både primär- och sekundärdiagnoser inkluderas i denna tabell. I diagnoskategorin ”Annan 

diagnos” inkluderas bland annat Aspergers syndrom, autism, genomgripande störning i utvecklingen och sexuell avvikelse. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chi_(letter)
http://en.wikipedia.org/wiki/Chi_(letter)
http://en.wikipedia.org/wiki/Chi_(letter)
http://en.wikipedia.org/wiki/Chi_(letter)
http://en.wikipedia.org/wiki/Chi_(letter)
http://en.wikipedia.org/wiki/Chi_(letter)
http://en.wikipedia.org/wiki/Chi_(letter)
http://en.wikipedia.org/wiki/Chi_(letter)
http://en.wikipedia.org/wiki/Chi_(letter)
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Ingen i urvalet hade någon personlighetsstörning tillhörande Kluster C. Inga skillnader mellan 

personer som dömts för dödligt våld och personer som dömts för misshandel fanns gällande 

samsjuklighet mellan psykos och missbruk eller personlighetsstörningar och missbruk. 

Majoriteten av deltagarna i denna studie inkluderas även i en avhandling skriven av Olsson 

(2013), varför deskriptiva data till stor del är likadana. Där inkluderas dock även patienter 

som begått andra brott än dödligt våld och misshandel, och detta urval är till stor del ett 

subsampel av Olssons. 

Statistiska analysmetoder och tillvägagångssätt 
Analyserna genomfördes med statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 21. Då data var 

insamlade kontrollerades först att alla värden var möjliga värden och verkade stämma. Sedan 

kontrollerades studiens bortfall. Data är snedfördelade och av olika skalnivåer, varför olika 

analysmetoder användes. Samtliga tester som användes var icke-parametriska, då icke-

parametriska tester är väl lämpade när data är på nominal- eller ordinalskalenivå (Pallant, 

2010).  

Några riskfaktorer i HCR-20 hade dock interna bortfall. Detta kan antas bero på att de 

personer som gjorde bedömningarna ansett att de saknade information för att korrekt 

poängsätta riskfaktorn. För en del patienter har det av någon anledning inte ansetts vara 

relevant att bedöma ”In” för R-skalan, och hela R-skalan saknas för en del patienter (n = 12). I 

den kanadensiska versionen av HCR-20 (Webster et al., 1997) beskrivs att viktning kan göras 

av skalpoängen och totalpoängen för att kompensera ifall det saknas information om enstaka 

riskfaktorer. För patienter där fler än två riskfaktorer på H-skalan eller mer än en riskfaktor på 

C- eller R-skalan saknas uteslöts den aktuella skalpoängen samt totalpoängen från analyserna, 

men de data som fanns tillgängliga och kompletta inkluderades i resten av analyserna. Den 

viktade poängen för subskalorna beräknades enligt följande formel, vilken är den allmänt 

använda formeln för viktning av HCR-20-poäng (muntlig kommunikation vid kliniken 2014-

05-07): 

 

För att svara på den första frågeställningen och undersöka skillnader mellan grupperna vid B1 

respektive B2 användes Mann Whitney-U test. Mann Whitney-U test är ett icke-parametriskt 

test designat för att undersöka skillnader mellan två oberoende grupper på en kontinuerlig 

skala (Pallant, 2010). I stället för att jämföra medelvärden, vilket skulle gjorts i testets 

parametriska motsvarighet T-testet, jämförs medianvärden, och de kontinuerliga variablerna 

konverteras till rankingpoäng över de två grupperna (Pallant). För att kunna genomföra testet 

krävdes två variabler varav en var kategorisk (dödligt våld/misshandel) med två grupper och 

en variabel var kontinuerlig (poäng på HCR-20:s olika riskfaktorer).  För att svara på den 

andra frågeställningen och undersöka förändring mellan bedömningstillfälle 1 (B1) och 

bedömningstillfälle 2 (B2) användes Wilcoxon signed rank test. Wilcoxon signed rank test 

(även kallat Wilcoxon matched pairs signed ranks test) är ett icke-parametriskt test designat 

för att använda vid upprepade mätningar, det vill säga när samma grupp av deltagare mats vid 

två tillfällen alternativt två olika förhållanden (Pallant). Det är den icke-parametriska 

motsvarigheten till ett upprepat T-test, men i stället för att jämföra medelvärden konverteras 

poängen till rankingpoäng och jämförs vid tidpunkt 1 och tidpunkt 2 (Pallant). För att kunna 
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genomföra testet krävdes en grupp deltagare (exempelvis patienter dömda för dödligt våld) 

mätta på samma kontinuerliga skala (poäng på HCR-20:s riskfaktorer) vid två olika tillfällen 

(B1 och B2). Utöver Wilcoxon signed rank test och Mann Whitney-U test räknades även 

effektstorlekarna av dessa analyser ut. Effektstorlekarna för både Wilcoxon signed rank test 

och Mann Whitney U test kan mätas i r. Större effektstorlek innebär att sambandet mellan de 

två variablerna är starkare (Pallant). Enligt Cohen (1988) är riktlinjer för mått av effektstyrka 

att .1 = liten effekt, .3 = medelstor effekt och .5 = stor effekt, och det är dessa riktlinjer som 

använts.  

De diagnostiska skillnaderna som fanns mellan grupperna, där patienterna dömda för dödligt 

våld hade högre frekvens av personlighetsstörningar och patienterna dömda för misshandel 

hade högre frekvens av psykossjukdomen schizofreni var ett oväntat fynd. Därför gjordes 

vidare analyser för att undersöka skillnader i bedöma risk för framtida våld vid B1 mellan 

patienter med någon psykos och patienter med någon personlighetsstörning. Först gjordes 

analyser mellan de med personlighetsstörning och de med någon psykos med Mann Whitney-

U test, och de med samsjuklighet mellan psykos och personlighetsstörning (n=29) uteslöts. 

Vidare gjordes ett Kruskal-Wallis test, då tre grupper jämfördes: de med någon psykos (utan 

personlighetsstörning), de med personlighetsstörning (utan psykos) samt de med 

samsjuklighet mellan psykos och personlighetsstörning. Kruskal-Wallis test är det icke-

parametriska alternativet till en oberoende envägs ANOVA, och liknar Mann Whitney-U test. 

Till skillnad från med Mann-Whitney U test tillåter dock Kruskal-Wallis test att fler än två 

grupper jämförs (Pallant, 2010). För att genomföra Kruskal-Wallis test behövs två variabler, 

varav den ena är kategorisk och oberoende med tre eller fler kategorier medan den andra 

variabeln är kontinuerlig (Pallant). Ifall något resultat blir statistiskt signifikant med ett 

Kruskal-Wallis test framgår det dock inte vilken av grupperna som skiljer sig från varandra, 

eller på vilket sätt de skiljer sig från varandra. För de riskfaktorer där resultaten blev 

signifikanta gjordes därför Mann Whitney-U test för att se vilka grupper som skiljer sig från 

varandra och hur.  

Bortfall 

De deltagare som hade ett internt bortfall enbart på någon av variablerna exkluderades enbart 

ur analysen av den specifika variabeln, men deltagaren inkluderades ändå i de analyser där all 

information fanns tillgänglig (Pallant, 2010). För att uppnå detta användes alternativet 

”Exclude cases pairwise” användes i SPSS. 

Etiska aspekter 
Innan studiens genomförande ansöktes om godkännande från forskningsetiska kommittén vid 

Mittuniversitetet i Sundsvall, vilket gavs 2014-03-17 (MIUN 2014/493). Forskningsetiska 

kommittén är ett rådgivande organ som kan genomföra granskningar av projekt, samt ge råd 

och synpunkter. Studentarbeten som detta, vilket inte kommer publiceras vetenskapligt, 

behöver i normala fall inte prövas av forskningsetiska kommittén (Mittuniversitetet, 2014). 

Då denna studie berör ett etiskt känsligt ämne valdes dock ändå att ansöka om godkännande 

hos forskningsetisk kommitté.  

Det är viktigt att ta hänsyn till patienternas konfidentialitet vid genomförande av en studie 

(Denscombe, 2011), vilket gjordes på flera sätt. Författaren samlade personligen in data vid 

Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall, där data redan var insamlade och avkodade, 

vilket gjorde att patienterna inte på något sätt kunde identifieras. Kodlistan förvarades på 
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kliniken, för att försäkra att även om någon skulle få tag på datafilen skulle hen inte kunna 

identifiera patienterna. Datafilen förvarades sedan på ett krypterat USB-minne. Slutligen 

presenterades samtliga resultat på gruppnivå, vilket gjorde det omöjligt att utifrån denna 

studie identifiera någon enskild deltagare. För att forskning ska vara etiskt försvarbar måste 

deltagarnas intressen skyddas, och det är av vikt att de inte påverkas negativt av att delta 

(Denscombe). Detta togs hänsyn till vid studiens genomförande, och eftersom alla data 

samlades in retrospektivt skedde ingen påverkan på patienternas vård vid kliniken. Dock är 

det möjligt att studiens resultat kommer att ge en ökad förståelse för risk för våld hos olika 

grupper av rättspsykiatriska patienter, vilket kan göra det möjligt att på ett mer effektivt sätt 

fokusera åtgärder till de områden där det är mest effektivt. Studien skulle då verka positivt för 

studiedeltagarna, och studien kan därför bedömas vara till mer nytta än skada, något som är 

viktigt att ta hänsyn till (Denscombe). 

Resultat 
Analyser genomfördes för att undersöka eventuella skillnader mellan grupperna vid de olika 

bedömningstillfällena gällande den bedömda risken för framtida våld. Det undersöktes ifall 

patienterna dömda för dödligt våld skiljde sig från patienterna dömda för misshandel vid B1 

respektive B2. Vidare analyser gjordes även för att undersöka skillnader inom grupperna 

gällande den bedömda risken för framtida våld, och det undersöktes huruvida patienterna 

bedömts ha förändrad risk för framtida våld vid B2 jämfört med vid B1.  

Skillnader mellan grupperna av dömda för dödligt våld respektive misshandel 
Vid en jämförelse av patienterna dömda för dödligt våld och patienterna dömda för 

misshandel vid B1 framkom att det gällande de allra flesta riskfaktorer och skalpoäng 

saknades statistiskt signifikanta skillnader (se Tabell 4).  

Bedömning 1 

För gruppen patienter dömda för dödligt våld varierade totalpoängen för HCR-20 vid B1 

mellan 13-38 poäng vid B1 (M = 24.94, SD = 5.84). Motsvarande siffror för gruppen dömda 

för misshandel var 10-36 (M = 25.14, SD = 5.65). Inga statistiskt säkerställda skillnader fanns 

dock mellan de två grupperna (se Tabell 4). 

H-skalan 

Vid B1 (se Tabell 4) varierade totalpoängen för H-skalan mellan 5-20 (M = 13.87, SD = 3.99) 

för de dömda för dödligt våld och mellan 5-20 (M = 13.87, SD = 3.77) för de dömda för 

misshandel. Det fanns två signifikanta skillnader. Den ena var att de dömda för misshandel 

hade högre poäng på H6 (U = 1705, z = -2.92, p < .05, r = -.25), och den andra var att de 

dömda för dödligt våld hade högre poäng på H9 (U = 1504, z = -2.38, p < .05, r = -.21).  

C- och R-skalorna 

Vid B1 (se Tabell 4) varierade totalpoängen för C-skalan mellan 1-10 (M = 5.53, SD = 2.32) 

poäng för de dömda för dödligt våld och mellan 1-10 (M = 5.92, SD = 1.97) för de dömda för 

misshandel. R-skalans totalpoäng varierade mellan 1-10 (M = 4.73, SD = 2.21) för de dömda 

för dödligt våld och mellan 1-9 (M = 5.24, SD = 1.77) för de dömda för misshandel. Vid B1 

fanns inga skillnader gällande någon av de dynamiska riskfaktorerna eller skalpoängen.  
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Tabell 4. Skillnader i bedömd risk för framtida våld enligt HCR-20 mellan 45 rättspsykiatriska patienter dömda för dödligt 

våld och 91 rättspsykiatriska patienter dömda för misshandelsbrott vid riskbedömningstillfälle 1 (B1). 

HCR-20 Dödligt våld 

n=45 

M (SD) 

Misshandel 

n=91 

M (SD) 

U p r 

H1. Tidigare våldshandlingar 2.00 (.00) 1.95 (.23) 1935.00 ns -.14 

H2. Tidig debut i våld 1.42 (.62) 1.29 (.64) 1814.50 ns -.10 

H3. Instabilitet i förhållanden 1.53 (.59) 1.64 (.53) 1868.50 ns -.08 

H4. Problem på arbetsmarknaden 1.50 (.71) 1.57 (.65) 1807.50 ns -.04 

H5. Alkohol- eller drogmissbruk 1.07 (.89) 1.31 (.88) 1740.50 ns -.13 

H6. Psykisk sjukdom 1.64 (.71) 1.91 (.38) 1705.00 * -.25 

H7. Psykopati .79 (.81) .60 (.63) 1320.50 ns -.10 

H8. Tidig missanpassning 1.44 (.70) 1.44 (.70) 1806.00 ns .00 

H9. Personlighetsstörning 1.30 (.90) .89 (.92) 1504.00 * -.21 

H10. Tidigare misskötsamhet vid permission eller liknande 1.18 (.97) 1.26 (.91) 1917.50 ns -.03 

Totalpoäng skala H 13.87 (3.99) 13.87 (3.77) 1948.00 ns .00 

      

C1. Brist på insikt 1.42 (.58) 1.52 (.55) 1882.50 ns -.07 

C2. Negativ attityd 1.29 (.66) 1.31 (.61) 2033.50 ns -.01 

C3. Symptom på psykisk sjukdom .62 (.81) .85 (.74) 1687.50 ns -.15 

C4. Instabilitet .89 (.65) .92 (.60) 1985.50 ns -.03 

C5. Dålig behandlingsbarhet 1.30 (.63) 1.34 (.54) 1954.00 ns -.02 

Totalpoäng skala C 5.53 (2.32) 5.92 (1.97) 1840.50 ns -.08 

      

R1. Orealistisk framtidsplanering  .85 (.66) .83 (.58) 1647.00 ns -.01 

R2. Brist på professionell tillsyn  .45 (.60) .55 (.55) 1500.00 ns -.10 

R3. Brist på stöd och hjälp  1.35 (.66) 1.50 (.53) 1505.00 ns -.10 

R4. Brist på samtycke och motivation  1.12 (.61) 1.24 (.59) 1522.50 ns -.09 

R5. Stress  .95 (.60) 1.10 (.51) 1475.00 ns -.12 

Totalpoäng skala R  4.73 (2.21) 5.24 (1.77) 1411.00 ns -.13 

      

Totalpoäng HCR-20  24.94 (5.84) 25.14 (5.65) 1546.50 ns -.03 

Not: Skillnader räknades ut med Mann-Whitney U-testet. * = p < .05. ** = p < .01. *** = p < .001. ns= inga signifikanta 

resultat.  

Bedömning 2 

Vid en jämförelse av patienterna dömda för dödligt våld och patienterna dömda för 

misshandel vid B2 framkom att det gällande de allra flesta riskfaktorer och skalpoäng 

saknades statistiskt signifikanta skillnader (se Tabell 5).  

För gruppen patienter dömda för dödligt våld varierade totalpoängen för HCR-20 vid B2 

mellan 12-38 poäng (M = 24.47, SD = 5.68). Motsvarande siffror för gruppen dömda för 

misshandel var 10-36 (M = 24.58, SD = 5.83). Inga statistiskt säkerställda skillnader fanns 

dock mellan de två grupperna. 

H-skalan 

Vid B2 (se Tabell 5) varierade totalpoängen för H-skalan mellan 5-20 för de dömda för 

dödligt våld (M = 13.99, SD = 3.97) och mellan 5-20 för de dömda för misshandel (M = 

13.97, SD = 3.62). Liksom vid B1 fanns signifikanta skillnader på två riskfaktorer: gällande 

H6, där de dömda för misshandel hade högre poäng (U = 1705, z = -2.92, p < .05, r = -.25), 

och H9, där de dömda för dödligt våld hade högre poäng (U = 1466, z = -2.55, p < .05, r = -

.22).  

C- och R-skalorna 

Vid B2 (se Tabell 5) varierade poängen mellan 1-10 (M = 5.09, SD = 2.17) för de dömda för 

dödligt våld respektive 0-10 (M = 5.51, SD = 2.01) för de dömda för misshandel, och inga 

skillnader fanns mellan grupperna. Det framkom dock att C3 var högre för de dömda för 

misshandel än för de dömda för dödligt våld (U = 1604.50, z = -2.23, p < .05, r =  -.19). R-
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skalans totalpoäng varierade mellan 2-10 (M = 4.72, SD = 1.92) för de dömda för dödligt våld 

och mellan 1-9 (M = 4.82, SD = 1.92) för de dömda för misshandel. 

Tabell 5. Skillnader i bedömd risk för framtida våld mellan 45 rättspsykiatriska patienter dömda för dödligt våld och 91 

rättspsykiatriska patienter dömda för misshandelsbrott vid riskbedömningstillfälle 2 (B2). 

HCR-20 Dödligt våld 

n=45 

M (SD) 

Misshandel 

n=91 

M (SD) 

U p r 

H1. Tidigare våldshandlingar 2.00 (.00) 1.95 (.23) 1935.00 ns -.14 

H2. Tidig debut i våld 1.42 (.62) 1.29 (.64) 1814.50 ns -.10 

H3. Instabilitet i förhållanden 1.53 (.59) 1.64 (.53) 1868.50 ns -.08 

H4. Problem på arbetsmarknaden 1.52 (.67) 1.59 (.63) 1796.00 ns -.05 

H5. Alkohol- eller drogmissbruk 1.07 (.89) 1.31 (.87) 1742.00 ns -.13 

H6. Psykisk sjukdom 1.64 (.71) 1.91 (.38) 1705.00 * -.25 

H7. Psykopati .79 (.80) .59 (.63) 1393.00 ns -.11 

H8. Tidig missanpassning 1.44 (.70) 1.45 (.70) 1787.00 ns -.01 

H9. Personlighetsstörning 1.34 (.86) .91 (.91) 1466.00 * -.22 

H10. Tidigare misskötsamhet vid permission eller liknande 1.20 (.94) 1.33 (.86) 1891.50 ns -.06 

Totalpoäng skala H 13.99 (3.97) 13.97 (3.62) 1937.50 ns -.01 

      

C1. Brist på insikt 1.44 (.50) 1.42 (.58) 2032.50 ns -.01 

C2. Negativ attityd 1.20 (.59) 1.25 (.61) 1949.50 ns -.04 

C3. Symptom på psykisk sjukdom .51 (.70) .80 (.75) 1604.50 * -.19 

C4. Instabilitet .76 (.61) .79 (.61) 1986.00 ns -.03 

C5. Dålig behandlingsbarhet 1.18 (.65) 1.22 (.55) 1997.50 ns -.02 

Totalpoäng skala C 5.09 (2.17) 5.51 (2.01) 1803.50 ns -.10 

      

R1. Orealistisk framtidsplanering  .83 (.68) .70 (.56) 1404.50 ns -.08 

R2. Brist på professionell tillsyn  .47 (.60) .52 (.53) 1445.00 ns -.06 

R3. Brist på stöd och hjälp  1.35 (.66) 1.43 (.62) 1450.00 ns -.05 

R4. Brist på samtycke och motivation  1.08 (.53) 1.13 (.62) 1460.60 ns -.05 

R5. Stress  1.00 (.51) 1.03 (.58) 1505.00 ns -.02 

Totalpoäng skala R  4.72 (1.92) 4.82 (1.92) 1459.00 ns -.04 

      

Totalpoäng HCR-20  24.47 (5.68) 24.58 (5.83) 1 452.50 ns -.01 

Not: Skillnader räknades ut med Mann-Whitney U-testet. * = p < .05. ** = p < .01. *** = p < .001. ns= inga signifikanta 

resultat.  

Skillnader inom grupperna av dömda för dödligt våld respektive misshandel 

Patienter dömda för dödligt våld  

För patienterna dömda för dödligt våld blev de flesta resultat icke signifikanta. Mycket få 

riskfaktorer signifikant förändrades mellan B1 och B2 (se Tabell 6). 

H-skalan 

Ett Wilcoxon signed rank test visade att för patienter dömda för dödligt våld hade 

totalpoängen för H-skalan signifikant ökat från B1 till B2 (z = -2.05, p < .05). Effektstorleken 

är dock liten (r = .22). 

C- och R-skalorna 

För patienterna dömda för dödligt våld hade den enda signifikanta förändringen skett för C-

skalans totalpoäng (z = -2.09, p < .05), där det skett en signifikant minskning i bedömd 

förekomst av riskfaktorn mellan B1 och B2. Effektstorleken är dock liten (r = .22).   
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 Tabell 6. Skillnader i bedömd risk för framtida våld mellan riskbedömning 1 (B1) och riskbedömning 2 (B2) för 45 personer 

dömda för dödligt våld till rättspsykiatrisk vård och vårdade vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall.  

HCR-20 B1 

M (SD) 

B2 

M (SD) 

Z p r 

H1. Tidigare våldshandlingar 2.00 (.00) 2.00 (.00) .00 ns .00 

H2. Tidig debut i våld 1.42 (.62) 1.42 (.62) .00 ns .00 

H3. Instabilitet i förhållanden 1.53 (.59) 1.53 (.59) .00 ns .00 

H4. Problem på arbetsmarknaden 1.50 (.71) 1.52 (.67) -1.00 ns .11 

H5. Alkohol- eller drogmissbruk 1.07 (.89) 1.07 (.89) .00 ns .00 

H6. Psykisk sjukdom 1.64 (.71) 1.64 (.71) .00 ns .00 

H7. Psykopati .79 (.81) .79 (.80) -1.00 ns .32 

H8. Tidig missanpassning 1.44 (.70) 1.44 (.70) .00 ns .00 

H9. Personlighetsstörning 1.30 (.90) 1.34 (.86) -1.41 ns .15 

H10. Tidigare misskötsamhet vid permission eller liknande 1.18 (.97) 1.20 (.94) -1.00 ns .11 

Totalpoäng skala H 13.87 (3.99) 13.99 (3.97) -2.05  * .22 

      

C1. Brist på insikt 1.42 (.58) 1.44 (.50) -.58 ns .06 

C2. Negativ attityd 1.29 (.66) 1.20 (.59) -1.41 ns .15 

C3. Symptom på psykisk sjukdom .62 (.81) .51 (.70) -1.39 ns .15 

C4. Instabilitet .89 (.65) .76 (.61) -1.90 ns .20 

C5. Dålig behandlingsbarhet 1.30 (.63) 1.18 (.65) -1.21 ns .13 

Totalpoäng skala C 5.53 (2.32) 5.09 (2.17) -2.09 * .22 

      

R1. Orealistisk framtidsplanering  .85 (.66) .83 (.68) -.30 ns .03 

R2. Brist på professionell tillsyn  .45 (.60) .47 (.60) .00 ns .00 

R3. Brist på stöd och hjälp  1.35 (.66) 1.35 (.66) -.45 ns .05 

R4. Brist på samtycke och motivation  1.12 (.61) 1.08 (.53) -.83 ns .09 

R5. Stress  .95 (.60) 1.00 (.51) -.30 ns .03 

Totalpoäng skala R  4.73 (2.21) 4.72 (1.92) -.92 ns .10 

      

Totalpoäng HCR-20  24.94 (5.84) 24.47 (5.68) -1.32 ns .15 

Not: Skillnader räknades ut med Wilcoxon signed rank test. * = p < .05. ** = p < .01. *** = p < .001. ns= inga signifikanta 

resultat.  

Patienter dömda för misshandel 

För patienterna dömda för misshandelsbrott återfanns flera signifikanta förändringar mellan 

B1 och B2 (se Tabell 7). Av dessa förändringar var de flesta sänkningar, och även 

totalpoängen för HCR-20 hade sänkts från B1 till B2 (z = -2.18, p < .05, r = .17).   

H-skalan 

För patienter dömda för misshandel var H10 det enda på H-skalan för vilken någon 

signifikant förändring skett, då poängen ökat något från B1 till B2 (z = -2.07, p < .05) 

Effektstorleken är dock liten (r = .15).  

C- och R-skalorna 

För patienterna dömda för misshandel hade fler förändringar i bedömd risk skett, och 

signifikanta minskningar fanns för C1 (z = -2.50, p < .05, r = .19), C4 (z = -2.27, p <.05, r = 

.16), C5 (z = -2.30, p < .05, r = .17), totalpoängen för C skalan (z = -2.23, p < .05, r = .17), R1 

(z = -2.50, p < .01, r = .21), R4 (z = -2.04, p < .05, r = .16) och totalpoängen för R-skalan (z = 

-3.00, p < .01, r = .23).  
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 Tabell 7. Skillnader i bedömd risk för framtida våld mellan riskbedömning 1 (B1) och riskbedömning 2 (B2) för 91 personer 

dömda för misshandelsbrott till rättspsykiatrisk vård och vårdade vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall.  

HCR-20 B1 

M (SD) 

B2 

M (SD) 

Z p r 

H1. Tidigare våldshandlingar 1.95 (.23) 1.95 (.23) .00 ns .00 

H2. Tidig debut i våld 1.29 (.64) 1.29 (.64) .00 ns .00 

H3. Instabilitet i förhållanden 1.64 (.53) 1.64 (.53) .00 ns .00 

H4. Problem på arbetsmarknaden 1.57 (.65) 1.59 (.63) -1.41 ns .11 

H5. Alkohol- eller drogmissbruk 1.31 (.88) 1.31 (.87) .00 ns .00 

H6. Psykisk sjukdom 1.91 (.38) 1.91 (.38) .00 ns .00 

H7. Psykopati .60 (.63) .59 (.63) .00 ns .00 

H8. Tidig missanpassning 1.44 (.70) 1.45 (.70) -1.00 ns .08 

H9. Personlighetsstörning .89 (.92) .91 (.91) -1.41 ns .11 

H10. Tidigare misskötsamhet vid permission eller liknande 1.26 (.91) 1.33 (.86) -2.07 * .15 

Totalpoäng skala H 13.87 (3.77) 13.97 (3.62) -.98 ns .07 

      

C1. Brist på insikt 1.52 (.55) 1.42 (.58) -2.50 * .19 

C2. Negativ attityd 1.31 (.61) 1.25 (.61) -1.04 ns .08 

C3. Symptom på psykisk sjukdom .85 (.74) .80 (.75) -.61 ns .05 

C4. Instabilitet .92 (.60) .79 (.61) -2.27 * .16 

C5. Dålig behandlingsbarhet 1.34 (.54) 1.22 (.55) -2.30 * .17 

Totalpoäng skala C 5.92 (1.97) 5.51 (2.01) -2.23 * .17 

      

R1. Orealistisk framtidsplanering  .83 (.58) .70 (.56) -2.71 ** .21 

R2. Brist på professionell tillsyn  .55 (.55) .52 (.53) -.91 ns .07 

R3. Brist på stöd och hjälp  1.50 (.53) 1.43 (.62) -1.07 ns .08 

R4. Brist på samtycke och motivation  1.24 (.59) 1.13 (.62) -2.04 * .16 

R5. Stress  1.10 (.51) 1.03 (.58) -1.60 ns .12 

Totalpoäng skala R  5.24 (1.77) 4.82 (1.92) -3.00 ** .23 

      

Totalpoäng HCR-20  25.14 (5.65) 24.58 (5.83) -2.18 * .17 

Not: Skillnader räknades ut med Wilcoxon signed rank test. * = p < .05. ** = p < .01. *** = p < .001. ns= inga signifikanta 

resultat.  

Diagnostiska skillnader 
Patienterna dömda för dödligt våld hade högre frekvens av personlighetsstörningar och 

patienterna dömda för misshandel hade högre frekvens av psykossjukdomen schizofreni. Då 

de diagnostiska skillnaderna som fanns mellan grupperna var oväntade gjordes vidare 

analyser för att undersöka eventuella skillnader i bedömd risk för framtida våld vid mellan 

patienter med någon psykos (n = 61) och patienter med någon personlighetsstörning (n = 25). 

Det som undersöktes var ifall några skillnader fanns vid B1, och detta gjordes med Mann 

Whitney-U test. Patienterna med samsjuklighet mellan både psykos och personlighetsstörning 

(n = 29) uteslöts ur dessa analyser. 

Det framkom att patienterna med psykoser hade högre poäng än patienterna med 

personlighetsstörningar på H6 (U = 335.5, z = -6.33, p < .001, r = -.68), C1 (U = 557, z = -

2.28, p < .05, r = -.25) och C3 (U = 406.50, z = -3.62, p < .001, r = -.39). Inga övriga 

skillnader fanns mellan de två grupperna gällande bedömd risk för framtida våld.  

Patienterna med personlighetsstörningar hade signifikant högre poäng än patienterna med 

psykossjukdomar på H2 (U = 461, z = -3.20, p < .001, r = -.35), H7 (U = 203.50, z = -4.68, p 

< .001, r = -.55), H8 (U = 374.50 z = -3.44, p < .001, r = -.39), H9 (U = 79.50, z = -7.05, p < 

.001, r = -.77) samt totalpoängen av H-skalan (U = 386, z = -3.45, p < .001, r = -.38) och 

totalpoängen för HCR-20 (U = 402, z = -2.01, p < .05, r = -.23).  

Analyser gjordes med ett Kruskal-Wallis test för att kunna jämföra tre grupper: de med 

psykos, de med personlighetsstörning och de med samsjuklighet mellan psykos och 

personlighetsstörning. Dessa analyser visade att då det fanns signifikanta resultat hade de med 
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samsjuklighet mellan psykos och personlighetsstörning samma poäng som de med 

personlighetsstörning på riskfaktorer och skalpoäng, och att både de med 

personlighetsstörning och de med samsjuklighet mellan psykos och personlighetsstörning 

skiljde sig signifikant från de med psykos. Detta gällde för följande riskfaktorer: H2 (χ² (2) = 

12.88, p <.01), H7 (χ² (2) = 24.96, p <.001), H8 (χ² (2) = 14.82, p <.001), H9 (χ² (2) = 79.18, p 

<.001), H10 (χ² (2) = 6.04, p <.05), totalpoängen av H-skalan (χ² (2) = 26.62, p <.001), C1 (χ² 

(2) = 7.69, p <.05) och C3 (χ² (2) = 20.59, p <.001).  

Undantagen från att de med samsjuklighet mellan psykos och personlighetsstörning hade 

poäng som statistiskt inte gick att skilja från de med personlighetsstörningar var följande: På 

H5 hade de med samsjuklighet högre poäng än de med personlighetsstörningar och lika höga 

poäng som de med psykoser (χ² (2) = 8.06, p <.05). Samma sak gällde på H6 (χ² (2) = 52.20, p 

<.001). På R5 hade de med samsjuklighet hade lägre poäng än både de med psykos och de 

med personlighetsstörning (χ² (2) = 7.70, p < .05). 

Diskussion 
Denna studies fokus är bedömd risk för framtida våld hos rättspsykiatriska patienter dömda 

för dödligt våld och för rättspsykiatriska patienter dömda för misshandel. I resultatdelen 

gjordes både analyser av skillnader mellan de två grupperna och analyser av förändringarna 

inom de två grupperna. Det framkom att skillnaderna mellan de två grupperna var minimala 

gällande bedömd risk för framtida våld både vid det första och det andra bedömningstillfället, 

och att de skillnader som fanns var förväntade utifrån de diagnostiska skillnader som fanns. 

Både deskriptiva data om gruppen och bedömd risk för framtida våld visade alltså att gruppen 

patienter dömda för dödligt våld oftare hade någon personlighetsstörning medan patienterna 

dömda för misshandelsbrott oftare hade någon psykossjukdom, vilket utifrån tidigare 

forskning (se exempelvis Koh et al., 2005; Matejkowski et al., 2008) är oväntat. Det bör dock 

noteras att även om patienterna dömda för dödligt våld mer sällan än patienterna dömda för 

misshandel hade någon psykossjukdom så hade patienterna dömda för dödligt oftare någon 

personlighetsstörning tillhörande Kluster A. Olika personlighetsstörningar kan betyda olika 

sorters problematik, och en person med en Kluster A-störning kan ha en problematik som 

ibland är lik den som återfinns hos personer med psykossjukdomar (SPF, 2006).  

På grund av de oväntade resultaten gjordes vidare analyser, där det undersöktes ifall patienter 

med någon psykossjukdom och patienter med någon personlighetsstörning skilde sig åt 

gällande bedömd risk för framtida våld. Det framkom att de med någon personlighetsstörning 

hade högre poäng på H-skalan. Detta är förväntat då personer med personlighetsstörningar 

ofta haft beteendeproblem genom hela livet, medan psykossjuka patienter ofta insjuknar sent 

och därmed inte haft beteendeproblem under barn- och ungdomsåren (Brennan et al., 2000; 

Laajsalo & Häkkänen, 2004). De med psykossjukdomar har i stället något högre poäng på två 

kliniska riskfaktorer, vilket inte heller är förvånande då de vid det första bedömningstillfället 

sannolikt fortfarande är akut psykotiska och av den anledningen har brist på insikt och starka 

symptom på psykisk sjukdom. De patienter som var akut psykotiska medicinerades dock 

sannolikt, vilket kan ha gjort att de vid nästa bedömningstillfälle var betydligt mindre 

psykotiska och alltså hade lägre förekomst av de dynamiska riskfaktorerna. 

De skillnader som fanns gällande förändring i risk kan alltså även de sannolikt förklaras av 

skillnaderna i diagnos. Bland patientgruppen med mer personlighetsstörningar hade ingen 

enskild riskfaktor, varken statisk eller dynamisk, alltså bedömts vara signifikant förändrad 
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mellan bedömningstillfällena. Detta resultat kan förklaras av gruppens höga frekvens av 

personlighetsstörningar: då personlighetsstörningar är mycket svårbehandlade kan det 

förväntas att eventuella framsteg i behandlingen sker mycket långsamt, om framsteg alls sker 

(SPF, 2006), och att det därmed tar lång tid att sänka dessa patienters bedömda risk för 

framtida våld. För patienterna med högre frekvens av psykoser, och då specifikt av 

psykossjukdomen schizofreni, hade betydligt fler förändringar än för gruppen med högre 

frekvens av personlighetsstörningar skett mellan det första och andra bedömningstillfället. 

Detta kan förklaras bäst utifrån deras diagnostiska karaktäristika, då dessa patienter sannolikt 

började medicinera (eller fick förändrad medicinering) då de ankom till kliniken, vilket då 

ledde till en relativt snabb förbättring av deras mående och i och med det även en förändring i 

deras bedömda risk för framtida våld. Bedömd risk för framtida våld, och därmed förändring 

av bedömd risk för framtida våld, är alltså sannolikt en fråga om hur patientens mående är, 

inte om vilket våldsbrott hen dömts för. 

Att den bedömda risken för våld är ett resultat av patienternas mående är en bekräftelse av att 

dynamisk risk är en interaktion mellan statiska faktorer (som exempelvis 

personlighetsstörningar eller kroniska psykossjukdomar) och dynamiska faktorer (som 

exempelvis hur väl personen sköter sin medicinering), vilket ju också beskrivits i tidigare 

forskning (Belfrage & Douglas, 2002; Michel et al., 2013; Morrissey et al., 2013; Olsson et 

al., 2013; Wilson et al., 2013). Det antyder också att användande av enbart statiska 

riskfaktorer, vilket ju till stor del är vad som görs i aktuariska riskbedömningsinstrument, inte 

är hållbart eftersom risk för framtida våld alltså kan förändras (Douglas & Kropp, 2002). Om 

enbart statiska riskfaktorer tas i beaktning skulle användandet av riskbedömning inom 

rättspsykiatrin vara märkligt, eftersom det skulle bli närmast omöjligt för en patient att sänka 

sin risk: i så fall skulle en bedömning av hög risk för framtida våld i princip innebära att en 

patient är en högriskpatient i alla situationer och för alltid, hur mycket hens mående än 

förbättras och vilka framsteg hen än gjort i sin behandling. Det kan även diskuteras ifall hela 

rättspsykiatrin skulle vara meningslös med en syn på människor som statiska i sin 

brottsbenägenhet, eftersom den rättspsykiatriska vården ska vara just vård och har som syfte 

att patienterna där ska kunna förbättra sitt mående och så småningom kunna vistas ute i 

samhället igen (Ward, 2014).  

Eftersom risken för våld påverkas så starkt av patientens mående är det av yttersta vikt att 

behandlingen av patienterna görs på bästa möjliga sätt för att främja deras återhämtning och 

minska risken för våld vid kliniken. Hur detta kan göras på ett bra sätt har beskrivits av 

Olsson (2013), som har visat att många faktorer spelar in. Tillgänglig och åtkomlig personal 

som bemöter patienterna med respekt, en trygg vårdmiljö, stöd av och kontakt med familj och 

vänner och korrekt anpassade mediciner är samtliga faktorer som är viktiga för att minska 

risken för våld och främja patienternas återhämtning. Det finns dock ingen behandlingsmetod 

som funkar för alla (SPF, 2006), och den behandling som ges måste anpassas efter varje 

patients specifika förutsättningar. Hos patienter med schizofreni svarar många mycket bra på 

medicinering (Roberts & Velligan, 2011), vilket gör att deras mående kan bli bättre relativt 

fort. Studier har också visat att medicinering minskar våldsanvändandet hos personer med 

schizofreni (Swanson et al., 2008). För patienter med personlighetsstörningar måste 

behandling i stället ske med terapi, exempelvis KBT eller DBT, och terapi tar betydligt längre 

tid än medicinering av psykossjukdomar innan goda resultat kan förväntas (SPF). För att 

terapi alls ka ge resultat behöver dessutom patienten aktivt medverka, vilket ytterligare 

försvarar behandlingen av dessa patienter.  Att medicinera psykossjuka patienter, å andra 
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sidan, kräver inte patientens motivation eftersom det inom rättspsykiatrin är tillåtet att 

tvångsmedicinera patienter vid behov (1991:1129). Detta innebär att det är möjligt att minska 

risken för framtida våld hos de psykossjuka patienterna utan deras aktiva medverkande, 

medan patienterna med personlighetsstörningar själva måste vara motiverade. En ytterligare 

svårighet gällande behandling av många av de rättspsykiatriska patienterna är också den höga 

samsjukligheten som finns i denna grupp, vilket även visats i tidigare studier (se exempelvis 

Brennan et al., 2000; Lund et al., 2012; Putkonen et al., 2004).  

Det har framkommit att risken för att utöva våld är högre hos personer som utöver någon 

psykossjukdom har samsjuklighet med någon personlighetsstörning och/eller någon 

missbruksdiagnos (se exempelvis Brennan et al., 2000; Lund et al., 2012). Ingen av grupperna 

patienter dömda för dödligt våld eller patienter dömda för misshandel hade i högre 

utsträckning än den andra gruppen samsjuklighet med missbruk, men hög samsjuklighet hos 

båda grupperna kan komplicera behandlingsmöjligheterna, då det finns flera sorters 

psykiatrisk problematik som måste behandlas. I denna studie framkom att de personer med 

samsjuklighet mellan psykos och personlighetsstörning skattats högt på både de riskfaktorer 

som är typiska för personer med personlighetsstörningar, alltså historiska faktorer, och de 

riskfaktorer som rör kliniska symptom och är typiska för patienter med psykossjukdomar. 

Detta är förväntat, eftersom personer med samsjuklighet alltså har en dubbel belastning 

gällande psykiatrisk problematik. För att kunna minska risken för framtida våldsutövande för 

personer med allvarlig psykisk ohälsa behöver alla områden tas i beräkning: personlighetsdrag 

och missbruk är, utöver en eventuell psykos, oerhört viktiga faktorer (O’Driscoll, Larney, 

Indig & Basson, 2012), vilket ytterligare visar att statiska och dynamiska riskfaktorer 

tillsammans är vad som påverkar en persons risk för framtida våld.  Samsjuklighet och höga 

frekvenser av missbruk och personlighetsstörningar är hos alla rättspsykiatriska patienter 

något som kan antas försvåra återhämtning och behandling och på så sätt öka risken för våld, 

både inom och utanför institutionen.  

Implikationer av resultaten 
Effektstyrkan för resultaten gällande patienter dömda för dödligt våld och patienter dömda för 

misshandel är genomgående svag, och de skillnader som framkommer kan härledas till 

skillnader i diagnostik. Vilket brott en patient dömts för avgör inte för vilka patienter risken 

för framtida våld kommer att reduceras fortast, men vilken diagnos de har är relevant för hur 

den bedömda risken förändras över tid.  De analyser som gjordes gällande skillnader i 

bedömd risk för framtida våld mellan patienter med personlighetsstörningar och patienter med 

psykoser hade däremot effektstyrkor som enligt valda riktlinjer kategoriseras som starka, 

vilket gör att dessa fynd kan anses vara mer säkerställda. Bedömd risk för våld och förändring 

av sådan är beroende av hur patienten mår, där patienter som kan medicineras och på så sätt 

mår bättre relativt fort också kan sänka sin risk för våld relativt fort. Denna studie bekräftar 

också att risk för framtida våld kan sänkas även i en population av rättspsykiatriska 

högriskpatienter och alltså att människor är föränderliga, men att de statiska riskfaktorer som 

finns spelar roll. Även underliggande statisk risk måste naturligtvis tas i beaktning för att de 

faktorer som är dynamiska ska kunna förändras.  

Metoddiskussion 
Resultaten gällande patienternas diagnoser i kombination med deras brott är oväntade, och 

detta kan ha flera olika anledningar. Det bör även noteras att det finns många aspekter som 

inte undersökts i denna studie som på olika sätt kunnat påverka studiens resultat. Det är 
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möjligt att fler variabler skulle spela in, som mer specifik typ av brott. Skulle resultaten sett 

annorlunda ut om personer dömda för mord och personer dömda för dråp analyserats separat, 

eller ifall personer som använt vapen vid sitt våldsbrott analyserats separat från de som itne 

använt vapen? Båda grupperna är något heterogena, exempelvis genom att gruppen ”dömda 

för dödligt våld” kan innehålla både personer dömda för sexualmord, personer som under en 

psykos skjutit någon de trodde ville dem illa och personer som misshandlat sitt offer till döds. 

Dessa brott är olika till sin natur, och studier där risk för framtida våld undersöks men med en 

större distinktion mellan olika sorters våld skulle med fördel kunna göras i framtiden.  

Det är också möjligt att detta mönster, att de patienter som har personlighetsstörningar begår 

det grövsta (dödliga våldet) medan de som har psykossjukdomar (med eller utan 

samsjuklighet med missbruk) begår mindre allvarliga brott, alltså misshandelsbrott av olika 

slag. Ifall detta stämmer trots vad som framkommit i tidigare forskning skulle ytterligare 

information kring varför det är så vara till nytta. Detta skulle kunna bero på att vården blivit 

bättre på att fånga upp psykotiska personer innan de hinner begå våldsbrott som är så 

allvarliga att de får dödlig utgång, medan personer med personlighetsstörningar mer sällan får 

vård. Det kan tänkas att de med personlighetsstörningar i stället begår upprepade, mindre 

allvarliga våldsbrott, innan de till slut (kanske i samsjuklighet med missbruk eller någon 

annan diagnos) begår våld som får dödligt utgång och först då bedömds vara i behov av vård i 

stället för att dömas till fängelse.  

Något som slutligen bör nämnas gäller generaliserbarheten av dessa resultat. Det bör noteras 

att eftersom samtliga effektstorlekar för jämförelser mellan grupperna dömda för dödligt våld 

och dömda för misshandel är mycket små, bör det inte dras för starka slutsatser utifrån enbart 

denna studies resultat. Det är också av vikt att notera att om resultaten alls kan antas gälla 

utanför just detta urval så är det enbart för rättspsykiatriska patienter dömda för våldsbrott och 

inneliggande vid rättspsykiatriska kliniker med hög säkerhet, vilket är en grupp som är 

distinkt och olämplig att generalisera till några andra kontexter (Matejkowski et al., 2008). 

Patienterna i detta urval är en mycket specifik grupp. Av alla personer som begått dödligt våld 

eller misshandel är det möjligt att tidigare forskning stämmer och att personer som begått 

dödligt våld oftare är psykotiska än personer som begått misshandel, men i gruppen av 

patienter som alla lider av någon allvarlig psykisk störning och vårdas vid en rättspsykiatrisk 

klinik med hög säkerhet stämmer det alltså inte.   

Framtida forskning 
Framtida forskning gällande diagnostik hos patienter som begått olika sorters våldsbrott skulle 

vara värdefull. Kan de diagnostiska skillnader som återfanns mellan rättspsykiatriska patienter 

dömda för dödligt våld och rättspsykiatriska patienter dömda för misshandel i denna studie 

finnas även i andra urval av patienter vid rättspsykiatriska kliniker? Finns skillnaderna i så fall 

även hos fängelsepopulationer, eller är det något som är begränsat till psykiskt störda 

lagöverträdare? Ifall dessa frågeställningar visar att mönstret av att personer som begått 

dödligt våld oftare har personlighetsstörningar medan personer som begår mindre allvarliga 

våldsbrott oftare har någon psykossjukdom skulle det också vara av vikt att vidare utreda vad 

som orsakat detta. 
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