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ABSTRAKT 
Syftet med denna studie är att genom en levnadsnivåundersökning beskriva 

levnadsförhållandena för personer med psykiska funktionshinder som begått brott och blivit 

dömda till vård som straffrättslig påföljd. Metoden som använts är en kvantitativ 

tvärsnittsstudie. På en utav Sveriges sex regionkliniker för rättspsykiatrisk vård har två 

informanter besvarat 91 enkätformulär med registerinformation från inskrivningstillfället som 

underlag. Materialet har analyserats och bearbetats utifrån välfärdskomponenter ur social 

rapportering. Levnadsnivå definieras som individens förfogande över de resurser med vars 

hjälp denne kan styra sitt eget liv. Sammantaget är resultaten nedslående, de visar på en 

betydande låg tillgång av resurser för individerna i målgruppen att styra sitt eget liv. Totalt 

sett var majoriteten utan daglig sysselsättning i form av arbete, den egna 

försörjningsmöjligheten för individen blir därmed begränsad. Utbildningsnivån var låg, 63 

procent hade endast grundskoleutbildning. Slutligen visar resultaten på att 64 procent saknade 

ett eget boende. Det svenska välfärdssystemet skall tillförsäkra alla medborgare en skälig 

levnadsnivå, frågan är om systemet räcker till för alla? 

 

NYCKELORD: Psykiska funktionshinder, rättspsykiatri, välfärd, resurser, social rapportering 

och levnadsförhållanden. 
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1. INLEDNING 

1.1. Inledning 
Välfärd är en mångdimensionell företeelse. Vad som kan anses förena de olika dimensionerna 

är samhällets socialpolitik och fördelning av de offentliga utgifterna (Allardt, 1975). Enligt 

Tideman (2000) ska det svenska välfärdssamhället tillförsäkra alla medborgare en skälig 

levnadsnivå, ett sk. minimum av resurser. Levnadsnivå definieras som individens förfogande 

över de resurser med vars hjälp denne kan styra sitt eget liv. Välfärd är en samlande 

benämning på människors levnadsförhållanden som innefattar både ideologiska och politiska 

dimensioner. Den ideologiska dimensionen, ses som ett mål i välfärdssamhället och kommer 

till uttryck när förutsättningarna för ett rikt mänskligt liv formuleras och diskuteras. Den 

politiska dimensionen ses som ett medel och formulerar det gemensamma, det kollektiva 

ansvarstagandet för välfärdsarbetet genom bl a. målbeskrivningar, handlingsprogram och 

reformer (Tideman, 2000). 

 

Levnadsnivå är ett vidare välfärdsbegrepp som definierades av FN-experter. Befolkningens 

faktiska levnadsvillkor skulle mätas med direkta mått, inte med pengar. Vilket tidigare gjorts 

genom Bruttonationalprodukten (BNP) för respektive land. Levnadsnivån skulle istället mätas 

med indikatorer som kunde vara direkta mått i fysiska termer. Vidare kan levnadsnivå 

definieras som grad av behovstillfredsställelse eller som förfogande av resurser (Tideman, 

2000). I Sverige började arbetet med levnadsnivåundersökningar genom den statliga 

låginkomstutredningen 1968 (Johansson, 1979). 

 

Det finns grupper i Sverige som har det ekonomiskt och socialt mer bekymmersamt än andra. 

Psykiskt funktionshindrade kan ses som ett exempel, vars levnadsförhållanden kartlades och 

redovisades genom psykiatriutredningens slutbetänkande 1992. Slutsatsen av denna 

kartläggning var att levnadsförhållandena för psykiskt funktionshindrade var väsentligt sämre 

än hos alla andra samhällsgrupper. Den ekonomiska krisen under 90-talet i Sverige ledde bla. 

till att många blev utan sin plats på institution, och därmed utan tidigare omfattning av vård, 

omsorg och behandling. Psykiska funktionshinder definieras enligt psykiatriutredningen 

(SOU 1992:37) och avser en långvarig nedsättning av social funktionsförmåga till följd av 

psykisk störning. Psykiatrireformen som genomfördes år 1995 innebar ett försök att förbättra 

de psykiskt funktionshindrades livsvillkor i samhället bland annat genom att stimulera 

  1



utbyggnaden av bostäder och utveckla dagliga verksamheter. Vi vet idag att omständigheterna 

i patientens liv kan påverka sjukdomsprocessen och dess utfall. I grunden handlar det om att 

se personer med psykiska funktionshinder i sin vardagliga kontext, som individer och inte 

diagnoser. Ett helhetsperspektiv är därför nödvändigt för att kunna erbjuda god vård och 

omsorg för gruppen med psykiska funktionshinder (Anthony et al., 1996; Hydén, 1995; 

Topor, 2001). 

 

Denna rapport avser att genom en levnadsnivåundersökning beskriva levnadsförhållandena 

för personer med psykiska funktionshinder som begått våldsbrott och blivit dömda till vård. 

Levnadsnivåförhållande avser komponenterna, arbets- eller sysselsättningsförhållande, 

försörjningsförhållande, utbildningsförhållande och bostadsförhållande. I Sverige finns det 

sex regionkliniker för rättspsykiatrisk vård, från en utav dessa har denna registerstudie gjorts. 

Fokus har begränsats till att beskriva levnadsnivåförhållanden vid inskrivningstillfället till 

rättspsykiatrisk vård, för att därigenom kunna spegla den helhetsbild av målgruppen som 

gemensamt eftersöks i studerad litteratur. Vilka resurser förfogar den enskilde över med vars 

hjälp denne kan styra sitt eget liv. Resurser i form av ett arbete eller sysselsättning, egen 

försörjning, fullgjord utbildning samt ett boende? 

 

 

1.2. Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva levnadsnivåförhållanden, vid inskrivningstillfället för 

personer med psykiska funktionshinder som har begått brott och blivit dömda till 

rättspsykiatrisk vård. 

 

 

1.3. Frågeställning 
• Hur såg personens arbets- och sysselsättningssituation ut? 

• Hur såg personens försörjningssituation ut? 

• Hur såg personens utbildningsnivå ut? 

• Hur såg personens boendesituation ut? 
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1.4. Avgränsning 
En beskrivning av det begångna brottets art har valts bort i denna undersökning. Alkohol- och 

drogmissbruk är ofta förekommande faktorer i diskussioner då kriminalitet berörs. Det är 

faktorer som är intressanta att studera och viktiga för de sociala levnadsvillkoren. Med hänsyn 

till studiens omfattning kommer brottets art och alkohol- och drogmissbruk inte att beskrivas. 

Ytterligare en faktor som är av betydelse för individens möjlighet och tillgång till resurser 

men inte kommer att ingå i denna studie i vidare bemärkelse är individens sociala nätverk och 

dess relationer. Det är svårt att genom informanter mäta kvantitet eller kvalitet i människors 

sociala relationer. Sociala relationer i en vidare bemärkelse anses därav utgöra en komplex 

frågeställning och innebär svårigheter för studien vald design vid insamling och behandling 

av data. 

 

 

1.5. Bakgrund 
Den som begår ett brott utsätts för en straffrättslig påföljd enligt svensk lag. Begår man brottet 

under inverkan av en allvarlig psykisk störning får man inte dömas till fängelse enligt 

Brottsbalken (BrB) kapitel 30 §6. Överlämnande till rättspsykiatrisk vård sker enligt BrB 

kapitel 31 §3. Om brottet har orsakats av den psykiska störningen och risk för återfall i 

brottslighet föreligger, beslutar domstolen om särskild utskrivningsprövning (SUP) enligt BrB 

kapitel 31 §3, stycke 2. För att någon skall kunna överlämnas till sådan vård krävs enligt §3 

Lag (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning (LRU) att en rättspsykiatrisk undersökning 

(RPU) har gjorts (SOSFS 1996:14). 

 

Vid ställningstagande till rättspsykiatrisk vård, slutenvård med särskild utskrivningsprövning 

behövs i regel en fullständig genomgång av anamnes samt av psykisk och somatisk status. 

Även om en RPU har gjorts tidigare kan en förnyad genomgång av tidigare kriminalitet och 

andra sociala bakgrundsfaktorer behöva göras vid en fördjupad farlighetsbedömning (SOSFS 

1996:14). Brottstillfälle och inskrivningstillfälle varierar på grund av denna juridiska och 

medicinska process. Levnadsförhållandena kan för individen förändras under denna process. 

Den fullständiga dokumentationen, RPU, tjänar som underlag till denna studie, vilken 

medföljer individen till vårdgivande klinik vid inskrivningstillfället. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

Denna litteraturgenomgångs främsta syfte är att undersöka vilken kunskap som finns om 

målgruppen, personer med psykiska funktionshinder som begått våldsbrott och blivit dömda 

till rättspsykiatrisk vård. Inledningsvis under varje rubrik kommer kunskap av mer allmän 

karaktär att redovisas för att följas av statistisk redovisning med jämförande avsikt för denna 

studie. 

 

 

2.1. KÄLLOR 
Som underlag till denna del av studien används ett flertal olika referenter. Bland annat, Social 

rapport (2001) en nationell rapport utgiven av Socialstyrelsen, i syfte att ge en aktuell 

översikt över hur sociala problem och riskerna för dessa förändras över tiden i olika 

befolkningsgrupper. 

 

Violent offenders with Schizophrenia, (2004), avhandling av Nordström, A. Avhandlingen 

innefattar 369 personer vilka begått grova våldsbrott, och som genom RPU (mellan åren 

1992-2000) fått diagnosen schizofreni och dömts till rättspsykiatrisk vård. 207 av dessa 

personer tjänade som underlag för studier om olika bakgrundsförhållanden. 

 

Psykiatriutredningen har sedan 1990 arbetat med frågor om service, stöd och vård till 

personer med psykiska funktionshinder. Slutredovisning av resultaten har skett i bla. 

Delbetänkande av psykiatriutredningen (SOU 1992:37) vilken kommer att refereras till. 

Målgruppen omfattar cirka 40000 individer, hälften av dessa var beviljade sjukbidrag eller 

förtidspension,, den andra hälften hade dessutom behov av sysselsättning och socialt 

kontaktskapande verksamheter. Socialstyrelsen har inom ramen för psykiatriutredningen 

kartlagt den psykiatriska vårdens utveckling under 1980-talet och även förekomsten av 

psykiska funktionshinder bland Sveriges befolkning (SOU 1992:37). 

 

Tideman, M., (2000) kommer att refereras till utifrån avhandlingen Normalisering och 

kategorisering, om handikappideologi och välfärdspolitik i teori och praktik för personer med 

  4



utvecklingsstörning. Tideman diskuterar konsekvenserna av samhälleliga reformer för utsatta 

grupper. 

 

Vid internationella jämförelser kommer Anthony, W., Cohen, M., och Farkas, M., (2001) 

Rehabilitering av människor med psykiska funktionshinder, att refereras. Boken presenterar 

flera internationella studier (främst amerikanska) av forskning kring psykiatrisk rehabilitering. 

 

 

2.2. Allmän bakgrund 
Kunskapsunderlaget till denna del av rapporten är något fragmentariskt och ger inte en 

heltäckande bild. 

 

Socialstyrelsen genomförde en inventering (hela landet) av antalet patienter som vårdades 

enligt LRV med särskild utskrivningsprövning den 27 september år 1995. 699 individer 

identifierades i åldrarna 17-74 år, efter uppföljning återstod 665 individer. Av dessa var 7,8 

procent kvinnor och 92,2 procent män. 71 procent hade svenskt ursprung, 18,7 procent hade 

europeiskt ursprung och 10,3 procent hade utomeuropeiskt ursprung (SOSFS 1996:14). 

 

Andelen skilsmässor bland dem med psykiatrisk slutenvårdsdiagnos ligger mycket högt. 

Skilsmässor förekommer särskilt bland sjukdomsgrupper där personlighet och 

funktionsförmåga drabbas. Trots att det till synes är klara samband mellan skilsmässofrekvens 

och sjukdom där personlighet och funktionsförmåga drabbas är det svårt att uttala sig om 

orsak och verkan. De familjeproblem som föregår skilsmässa kan också tänkas leda till 

sjukdom och vice versa (Social rapport, 2001). Psykiatriutredningens (SOU 1992:37) 

definition avseende civilstånd innefattar fler mått och har skett efter olika principer, vilket 

påverkar jämförbarheten och har därmed inte medräknats. 

 

Enligt Nordström (2004) är 10 procent kvinnor av det totala antalet dömda våldsbrottslingarna 

som genomgått RPU, vilket stämmer väl med Socialstyrelsens (SOSFS 1996:14) redovisade 

resultat. Vidare redovisar Nordström att 70,9 procent av målgruppen tidigare haft kontakt med 

psykiatrin. Jämförande internationella siffror har inte påträffats under litteraturgenomgången. 
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2.3. Levnadsnivåförhållanden 

2.3.1. Arbete och sysselsättningsförhållande 
Arbete har en central moralisk ställning i vårt moderna samhälle, det ger en möjlighet till 

strukturering av tid och rum som är särskilt viktigt för personer med psykiska 

funktionshinder. Arbetet synkroniserar individen med andra medborgare och får därmed 

möjlighet att se sig själv i ett större samhälleligt perspektiv (Hydén, 1995; Topor, 2001). 

 

Arbetslöshet skildras ofta som ett kollektivt socialt problem och det har utvecklats teorier om 

dess orsaker och verkan. Ur ett välfärdsperspektiv beskrivs och analyseras arbetslöshet i 

termer av materiella, sociala och psykiska bristtillstånd. Tidigare har samhällets och därmed 

också individens materiella värden stått i centrum för analys. Idag diskuteras i allt större 

utsträckning vikten av en samhällelig gemenskap och betydelsen av det sociala nätverket för 

individen (Ejrnoes och Kristiansen, 2002). 

 

Att stärka individens sociala nätverk genom arbete eller sysselsättning kan minska risken för 

att det psykiska funktionshindret intar en central roll i den drabbades liv. Det är viktigt att 

aktivera individen och låta individen fortsätta med den eller de aktiviteter som tidigare varit 

centrala i det vardagliga livet. Arbetsmarknadssituationen spelar här en betydande roll för 

vilka stödåtgärder som förekommer för att hjälpa människor som har befunnit sig utanför 

arbetsmarknaden att (åter) träda in i den enligt Topor (2001). 

 

Psykiatriutredningen (SOU 1992:37) har kommit fram till att det är cirka 20 000 personer 

med psykiska funktionshinder som saknar och som är i behov av daglig sysselsättning (och 

socialt kontaktskapande verksamheter). 76 procent anges som arbetslösa. Nordström (2004) 

anger att 9,8 procent (av de 207) var sysselsatta med arbete eller studier. 

 

Mulkern och Manderscheid (refereras i Anthony et al., 1996) redovisar genom internationella 

studier på en anställningsgrad på den öppna arbetsmarknaden för personer med långvariga 

psykiska funktionshinder efter utskrivning från sjukhus med mindre än 10%. 
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2.3.2. Försörjningsförhållande 
Socialförsäkringssystemet i Sverige är knutet till förvärvsarbete. Det innebär att de grupper 

som är svagt förankrade på arbetsmarknaden löper stor risk att få till exempel ekonomiska 

problem som kan generera svårigheter på andra områden, som exempelvis ett eftersatt 

vårdbehov jämfört med dem som inte har ekonomiska problem (Social rapport, 2001). 

 

Försörjningen för personer med psykiska funktionshinder sker vanligtvis genom 

förtidspension i form av sjukpension, därmed är individen inte försörjd via arbete. 

Sjukpension ger en lägre inkomst och därmed blir också den ekonomiska standarden 

påverkad. Möjligheten till konsumtion efter egna önskemål och behov begränsas. Inte bara 

individens basala behov av mat, kläder och boende utan även övrig konsumtion påverkas 

(Tideman, 2000). 

 

Enligt psykiatriutredningen (SOU 1992:37) hade 51 procent av gruppen personer med 

psykiska funktionshinder sjukpension. Övrig studerad litteratur har inte redovisat jämförande 

siffror. Internationellt kan detta förklaras med att det svenska socialförsäkringssystemets 

konstruktion är relativt unik och därmed försvåras jämförelser. 

 

 

2.3.3. Utbildningsförhållande 
Att göra jämförelser mellan personer med psykiska funktionshinder och övriga befolkningen i 

fråga om utbildningsnivå är svårt. Förutsättningar och villkor skiljer mellan de båda 

grupperna, då bristen på koncentration och uthållighet är en naturlig del av det psykiska 

funktionshindret (Tideman, 2000). 

 

Psykiatriutredningen (SOU 1992:37) har genom sin kartläggning kunnat konstatera att 53 

procent hade fullgjord grundskoleutbildning som lägsta utbildningsnivå, 30 procent med 

fullgjord gymnasieutbildning och 17 procent med eftergymnasial utbildning. Enligt 

Nordström (2004) var det 58,6 procent (av de 207) som slutförde grundskoleutbildningen och 

cirka två tredjedelar av de som påbörjar även slutförde gymnasieutbildningen, hur stor denna 

del är till antalet uppges dock inte. 
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Beroende på hur urvalet gjorts mellan de olika internationella studierna visar dessa enligt 

Anthony, et al. (1996) att mellan 53-72 procent har gymnasieexamen och mellan 14-23 

procent har eftergymnasial examen. De studier som Anthony refererar till är från Fountain 

House i New York från 1985, en studie av patienter som deltog i ett program för 

övergångsanställning, Transitional Employment Program (TEP). Och en studie utförd av 

Goering, Wasylenki, Lancee och Freeman (refererad i Anthony et al., 1996) från Toronto i 

Kanada utifrån en grupp patienter (505 personer) med långvariga psykiska funktionshinder. 

Samt från två amerikanska studier av klienter i samhällsstödsprogram genom Mulkern och 

Manderscheid samt genom Tessler och Goldman (refererade i Anthony et al., 1996), 

Community Support Program (CSP). Andel med slutförd grundskoleutbildning som högsta 

utbildningsnivå uppges inte. 

 

 

2.3.4. Bostadsförhållande 
Boende är en grundsten för möjlighet till integration i vårt samhälle. Ett bra boende med 

tillräckligt stöd är viktigt för att kunna leva ett självständigt liv. Ett eget boende är dock inte 

alltid det bästa för den enskilde individen, ett institutionsboende eller gruppboende kan 

således vara det bästa (Tideman, 2000). 

 

Hemlöshet är en faktor som ofta förekommer vid diskussioner om personer med psykiska 

funktionshinder och deras levnadsförhållanden. En faktor som försvårar uppskattningar av 

hemlöshetens varaktighet är att gruppen bostads- och hemlösa i hög grad flyttar mellan olika 

boenden (Social rapport, 2001). Genom sin avvikande levnadsform är det svårt att klara en 

egen lägenhet och även en egen ekonomi. Av det skälet anses det nödvändigt att erbjuda 

någon form av professionell hjälp eller socialt stöd, detta är samtidigt en trygghet för personer 

med psykiska funktionshinder. Att uppnå ett självständigt liv underlättar också möjligheten 

för individen att kunna blicka framåt och se sig själv som en del av helheten och inte 

undantagen enligt Hydén (1995). 

 

Enligt psykiatriutredningens kartläggning (SOU 1992:37) av de psykiskt funktionshindrades 

levnadsförhållanden hade 76 procent eget boende, 10 procent var institutionsboende och 14 

procent saknade boende. Vräkning är fyra gånger vanligare hos personer med erfarenhet av 
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psykiatrisk slutenvård än hos befolkningen i övrigt. Nordström (2004) redovisar antalet 

bostadslösa med 13,2 procent (av de 207). 

 

Enligt Mulkern och Manderscheid samt Tessler och Goldman (refererade i Anthony et al., 

1996) hade mellan 40-57 procent eget boende och 22 procent boende på institution, dessa 

studier baserade på ett urval patienter från flera stater som deltog i ett samhällsbaserat 

stödprogram. 

 

 

2.4. Källkritik 
En betydande del av kunskapen om den aktuella målgruppens levnadsvillkor kommer från 

myndigheter och institutioner som svarar för insatser riktade mot denna målgrupp. 

Exempelvis så ansvarar Socialstyrelsen för statistik och kunskapsuppbyggnad när det gäller 

levnadsvillkor och sociala problem. Detta innebär att den kunskap vi har vad gäller sociala 

problem till stor del är präglad av det behov av kunskapsunderlag som olika myndigheter och 

institutioner har för sin verksamhet. Tillgången till dokumentation av den aktuella 

målgruppens egna beskrivningar av sin situation är starkt begränsad. Det hör till ovanligheten 

att deras uppfattning efterfrågas enligt Social rapport ( 2001). 

 

En annan aspekt är att den uppmärksamhet som ägnas olika problem långt ifrån alltid står i 

proportion till problemens omfattning eller betydelse. Våra attityder och mediernas fokusering 

förändras över tiden. På motsvarande sätt finns således problem som ägnas väldigt liten 

uppmärksamhet, trots att de innebär stora svårigheter för dem som drabbas. Det finns därför 

all anledning att vara kritisk till i vilken mån de sociala problem som röner mest 

uppmärksamhet även är de som framstår som mest angelägna att belysa ytterligare (Social 

rapport, 2001). 

 

 

2.5. Sammanfattning av tidigare forskning 
De statistiska uppgifter som redovisats har sitt ursprung i ett flertal olika skrifter. Ett problem 

som genomgående har återkommit under denna litteraturgenomgång är bristen på 

gemensamma definitioner både nationellt och internationellt vilket orsakar svårigheter att 
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finna jämförande studier. De uppgifter som har redovisats i denna del är således begränsade 

och till viss del fragmentariska. 

 

Behovet av forskning och utvecklingsarbete inom rättspsykiatrin är mycket stort. Det behövs 

ökade kunskaper om bland annat effekterna av vård och behandling av lagöverträdare som har 

psykiska funktionshinder (JuU25: 1998/99). Vad som inte nämns i den studerade litteraturen 

är behovet av studier i form av levnadsnivåundersökningar för lagöverträdare med psykiska 

funktionshinder. En viktig komponent för att mäta välfärdsbegreppet levnadsnivå som grad av 

behovstillfredsställelse eller som förfogande av resurser enligt Tideman (2000). Denna studie 

avser därför att fungera som ett komplement till studerad litteratur. För att därmed söka ge 

den helhetsbild som efterfrågas i merparten av tidigare forskning. 
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3. TEORETISK ANSATS 

Som teoretisk utgångspunkt kommer begrepp inom social rapportering att användas. Social 

rapportering bygger på en tradition som vuxit fram i ett antal europeiska länder. I Sverige 

började arbetet med social rapportering med den levnadsnivåundersökning som den statliga 

låginkomstutredningens lät genomföra 1968. Genom kontinuerliga undersökningar sökte man 

därigenom få en helhetsbild av människors levnadsförhållanden och att i en och samma 

undersökning försöka beskriva människors hälsa, arbetsförhållanden, ekonomiska resurser, 

bostadsförhållanden och sociala kontakter (Johansson, 1979). 

 

De svenska förgrundsgestalterna för social rapportering är Gunnar och Maj-Britt Inghe, som 

1967 utkom med den första upplagan av boken Den ofärdiga välfärden. Den ofärdiga 

välfärden diskuterar det svenska välfärdssamhället och dess brister då särskilt i förhållande till 

de grupper i samhället som avviker och som det svenska välfärdssystemet enligt Inghes inte 

räcker till för. 

 

Begrepp som används inom social rapportering är fruktbara på så vis att denna studie därmed 

kan anknytas till en större forskningstradition. Att söka ge en transparent beskrivning av 

personernas levnadsnivåförhållanden ur ett samhällspolitiskt perspektiv har forskaren ansett 

som möjligt genom att analysera dessa variabler med begrepp inom social rapportering. 

 

3.1. Social rapportering 
Den teoretiska ansatsen inleds med ett citat av levnadsnivåforskaren Sten Johansson (1979).  

 
”I inget industriland kan man säkert säga om hälsotillståndet i befolkningen förbättras eller försämras, om 

påfrestningarna i arbetslivet ökar eller minskar, vad som sker med spridningen i inkomster och 

förmögenheter, om människorna isoleras från varandra eller om de kommit varandra närmare i 

familjelivet och andra sammanhang. Ännu mindre finns möjlighet att få denna typ av frågor besvarade 

samtidigt så att den enskilde kan bilda sig ett helhetsomdöme om den sociala utvecklingen. Det är ingen 

överdrift att säga att medborgaropinionen i alla industriländer famlar i blindo om den sociala utvecklingen 

i centrala avseenden. Social rapportering kallas i den internationella litteraturen olika ansatser att 

komplettera redovisningen  av den ekonomiska utvecklingen i samhället med en redovisning av välfärden 

i vidare mening” (s. 5). 
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Som tidigare sagts så började social rapportering med den statliga låginkomstutredningen år 

1968. Systemet med medborgarrapporter som det även kallas vilar på en demokratisk grund. 

Begreppet medborgarrapporter markerar att rapporteringen skall vara för, om och av 

medborgarna själva. Det är individen själv som avgör om denne vill deltaga och i vilken 

utsträckning individen svarar på enkätfrågorna då intervjuaren ringer upp. Syftet med social 

rapportering är således att genom olika ansatser komplettera redovisningen av välfärden i 

vidare mening (Johansson, 1979). 

 

Medborgarrapportens innehåll struktureras utifrån ett välfärdsbegrepp med nio komponenter/ 

begrepp, dessa är: 

 

• 1. Hälsa och tillgång till vård 

• 2. Sysselsättning och arbetsförhållanden 

• 3. Ekonomiska resurser och konsumentskydd 

• 4. Kunskaper och utbildningsmöjligheter 

• 5. Familj och sociala relationer 

• 6. Bostad och närservice 

• 7. Rekreation och kultur 

• 8. Säkerhet till liv och egendom 

• 9. Politiska resurser 

 

I alla politiska system är dessa områden föremål för kollektiva beslut, även om olika länder 

har olika former för det kollektiva ansvarstagandet inom de olika områdena. Syftet med att 

söka precisera de medborgerliga angelägenheterna är dels att konkretisera iden om en löpande 

social rapportering. Samt att konstruera värdemässiga utgångspunkter för en vidare 

välfärdsforskning än vad social rapportering resulterar i (Johansson, 1979). 

 

För att göra denna undersökning genomförbar både vad gäller omfattning och hanterbarhet 

har tre av ovanstående komponenter ur social rapportering valts bort, dessa är rekreation och 

kultur, säkerhet till liv och egendom samt politiska resurser. Två av komponenterna har 

tangerats, hälsa och tillgång till vård berörs i termer av det psykiska funktionshindret, 

inskrivningstillfället samt tidigare kontakt med psykiatrin. Familj och sociala relationer i 
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termen av civilstånd. Nedan följer definition av de fyra komponenter/begrepp som ingår i 

denna studie i egenskap av beroende variabler. 

 

 

3.1.1. arbete och sysselsättningsförhållande 
Individens behov av arbete är främst av social natur. Genom arbetet får även de flesta sin 

försörjning. Arbete är grundläggande för individens självuppfattning och även för hur 

individen relaterar till andra. I ett samhälleligt perspektiv är arbete en nödvändighet och den 

viktigaste tillgången, därmed särskiljs arbetet från andra aktiviteter. Individen förmåga och 

vilja till arbete är samhällets viktigaste resurs. I det moderna samhället är produktionen socialt 

organiserad. Arbetstillfällen kan ses som en resurs för den enskilde individen både som 

försörjningskälla och som social och psykologisk förankring i samhället (Johansson, 1979). 

 

Att tidigt diskvalificeras från arbetsmarknaden riskerar att individen nödgas se fram mot en 

allt längre period av overksamhet och passivitet vid sidan om det aktiva samhällslivet. För 

samhället är detta en utmaning. Samhället måste se till att individen erbjuds inte bara 

någorlunda ekonomisk trygghet utan också möjligheter till ett rikt och verksamt liv de många 

år individen har kvar innan krafterna definitivt sviker (Inghe & Inghe, 1970). 

 

 

3.1.2. Ekonomiska resurser och konsumentskydd 
De ekonomiska resurserna bestämmer individens handlingsmöjligheter i många delar, inte 

bara genom det primära behovet av mat, kläder och husrum. I realiteten har individen olika 

möjligheter att formellt använda sig av dessa ”lika rättigheter”. Strävan efter rättvis fördelning 

är en politisk angelägenhet. Grunden i denna strävan är att alla medborgare skall vara 

tillförsäkrade de ekonomiska resurser som erfordras för att få de grundläggande 

konsumtionsbehoven tillgodosedda. För att uppnå en god levnadsstandard, den s.k. 

standardtryggheten skall så individen försäkras mot sänkningar som orsakas av arbetslöshet 

och sjukdom (Johansson, 1979). 

 

Bidragssituationen för en stor del av klientelet innebär ett svårt och svåröverkomligt lidande 

och som även kan påverka individens personlighet. Bidragssituationen genomgås av 

kontroller som innebär insyn i den hjälpsökandes privatliv. Eventuellt av misstro mot givna 
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uppgifter som kan tolkas som ett kränkande förmyndarskap, gör hela proceduren situationen 

ännu svårare att uthärda. Detta tvång har en emotionell innebörd, av självutplånande karaktär, 

att tvingas söka hjälp av samhället. Detta lidande tillkommer utöver den plåga som själva 

fattigdomen respektive sjukdomen och arbetsoförmågan medför. Individen får avstå från 

mycket, umgänget desarmeras, tillvaron blir förkrympt med avskärmning och isolering som 

följd (Inghe & Inghe, 1970). 

 

 

3.1.3. Kunskaper och utbildningsmöjligheter 
Som resurs eller medel är kunskap och utbildning viktiga, framför allt genom att vara 

utslagsgivande för vilka typer av arbeten individen kan få. Andra sammanhang som lyfts fram 

som viktiga genom utbildning är, som konsument på marknaden, som medborgare i politiken 

och även för individens fritid och privatliv. Kunskap och utbildning kan även ses som ett led i 

individens självförverkligande och frigörelse. Alla har dock inte samma förutsättningar för att 

tillgodogöra sig kunskap och utbildning. Kunskap och färdigheter är även en kollektiv 

nyttighet, vårt samhälle har behov av utbildade, lärare, socionomer etc. Individens förfogande 

över dessa professioner kan ses som en social rättighet (Johansson, 1979). 

 

Brist på utbildning utgör ett annat handikapp vid arbetslöshet förutom det psykiska 

funktionshindret, genom månadslånga, årslånga arbetslöshetsperioder. Utbildning kan 

befrämja utvecklingen av egenskaper som kan medföra personliga framgångar för individen 

enligt Inghe och Inghe (1970). 

 

 

3.1.4. Bostad och närservice 
Bostad är en oumbärlig resurs för den enskilde individen. Den fungerar som skydd, är 

psykologiskt och socialt betydelsefull, en viktig del av vardagen. En god bostad definieras i 

termer av utrymmesstandard, utrustningsstandard, rimliga kostnader, närservice och även hur 

den yttre miljön är betingad. Formellt erkänns allas rätt till bostad men tillgång och typ av 

förfogande styrs av marknadsprinciper (Johansson, 1979). Bostadsområde och 

kommuntillhörighet spelar alltså en betydande roll hur denna rätt till bostad för individen i 

verkligheten ser ut. 
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En dålig bostad eller ingen bostad alls skapar ett dåligt utgångsläge för individen. Låg 

inkomst försämrar möjligheten för individen att ordna goda bostadsförhållanden. Bristen på 

bostadsmarknaden förvärrar de redan ansträngda personliga förhållandena. Att flytta runt på 

härbärgen, i trapphus, hos bekanta eller obekanta påverkar individens motståndskraft, en av de 

svåraste miljöfaktorerna för rehabilitering. Samtidigt som goda bostadsförhållanden genererar 

goda förutsättningar för individen och dennes psykiska funktionshinder och relationer till 

andra människor. Att disponera en god bostad bör i själva verket ses som en social rättighet 

(Inghe & Inghe, 1970). 

 

Det är vidare tydligt att hemlöshet är högt korrelerad med beteendestörningar av olika slag. 

Omständigheten att individen måste leta efter tillfällig bostad eller nattlogi, är ett viktigt 

indicium på förekomsten av sociala eller personliga problem, med ökade svårigheter för 

individen att klara upp en svår situation på egen hand. Det handlar då inte bara om att skaffa 

husrum utan i många fall även om fler personliga hjälpåtgärder. Att vara bostadslös, kan vara 

inkörsport till permanent hemlöshet vilket också ökar risken för social utslagning. Samtidigt 

som de som stannar på härbärgen eller liknande har en förmåga till anpassning (Inghe & 

Inghe, 1970). 

 

Det är en nödvändighet att personer som av olika skäl, ekonomiska svårigheter, psykiska 

funktionshinder, asocialitet etc. som har svårt att ordna bostäder, får hjälp från samhället. 

Dessa individer har rätt till samma bekvämlighet och hänsyn som övriga. De är i själva verket 

i större behov av det än övriga medborgare (Inghe & Inghe, 1970). 

 

 

3.2. Kritik mot teoretisk ansats 
Teorin om sociala processer som skapare av levnadsförhållanden kan kritiseras för att vara ett 

uttryck för paternalism, ovanifrån perspektiv. Att fokusera på de objektiva levnadsvillkoren 

ger forskaren tolkningsföreträde om vilka livsområden som skall mätas och med vilka 

indikatorer. Teorin utgår från att individen har olika resurser vid olika tidpunkter och även 

inom olika livsområden. Både tidpunkt och livsområden är föremål för politiska beslut, och 

individens främsta resurs skall ses som viljan att följa dessa beslut. Att analysera orsakerna till 

levnadsvillkoren utifrån individens resursinnehav medför vissa begränsningar. Det är alltså 
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forskaren som utgår ifrån att den enskilde individen har behov av hjälp inom olika områden 

(Tideman, 2000). 

 

En någorlunda jämn fördelning av resurserna innebär ett garanterat sk. minimum för att 

levnadsnivån skall anses skälig. Det är ett trygghetssystem som förutsätter att den hjälp som 

samhället erbjuder alltid har en positiv effekt, att den skapar trygghet, att den stimulerar 

individen och därmed också välfärden. Detta trygghetssystem tar också för givet att den 

enskilde individen kan, vill och är i behov av de hjälpmöjligheter samhället erbjuder. Ju mer 

denna välfärd och detta trygghetssystem byggs ut desto större tenderar bristerna att bli, i de 

sociala levnadsförhållandena (Inghe & Inghe, 1970). 
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4. METOD 

Detta är en kvantitativ studie vars syfte är att beskriva sociala levnadsnivåförhållanden vid 

inskrivningstillfället för personer med psykiska funktionshinder, som begått brott och blivit 

dömda till vård som straffrättslig påföljd. Denna studie lämnar de mer djupgående 

tolkningarna till en kvalitativt inriktad studie. Att genomföra en registerstudie i jämförelse 

med en intervjustudie medför vissa begränsningar vad gäller val av variabler. Intervjustudie 

kan generera i en djupare dialog av mer subjektiv natur och därmed kan också analysen 

utveckla fler nyanser (Tideman, 2000). De komponenter ur social rapportering som valts bort 

för denna undersökning anses bäst besvaras utifrån en intervjustudie, då respondenten själv 

besvarar enkätfrågorna. Att som informant och därmed i andra hand besvara frågor angående 

individens tillgång till rekreation och kultur, säkerhet till liv och egendom eller politiska 

resurser har inte ansetts vara fruktbart med register som underlag. Registerstudie kan normalt 

inte ge dessa komponenter nyanserade analyser. Att välja att objektivt studera de valda 

komponenterna är därför mer fruktbart vid vald undersökningsmetod. 

 

 

4.1. Empiri 

4.1.1. Studiedesign 
Det finns olika typer av observationsstudier, den tidsmässiga relationen skiljer mellan olika 

moment av studierna. Tvärsnittsstudie, ger en ögonblicksbild då tidsaspekten i 

undersökningen inte finns med. Undersökningen syftar till att ta reda på människors 

förhållanden, attityder etc vid ett visst tillfälle utan någon relation framåt eller bakåt i tiden 

(Ejlertsson, 2003). Denna studie avser att vara en tvärsnittsstudie då aktuell data baseras på 

inskrivningstillfället. Hänsyn har inte tagits till tidigare eller framtida 

levnadsnivåförhållanden. 

 

 

4.1.2. Beskrivning av urval 
Population för denna studie är samtliga inskrivna personer som dömts till vård enligt Lag 

(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV) som är förenad med frihetsberövande samt 

särskild utskrivningsprövning (SUP), på en utvald regionklinik för rättspsykiatrisk vård i 

Sverige. 
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Genom att alla individer i en viss population studeras görs en totalundersökning. 

Totalundersökning är möjlig att göra i de fall då populationerna inte är så stora eller när 

studier görs med register som underlag för data. Vid urvalsmetod gäller det att finna den 

metod som bäst stämmer överens med undersökningens syfte (Ejlertsson, 2003). Denna 

studies syfte är att beskriva levnadsnivåförhållanden vid inskrivningstillfället till vård på 

rättspsykiatrisk klinik. 

 

Populationen innefattas av de personer som befann sig på kliniken vid undersökningstillfället 

(20050309). Personer som befann sig på långpermission, så kallad eftervård omfattas inte. Det 

totala antalet är 91 vilket motsvarar 87,5 procent av de inskrivna personerna på kliniken. 

Övriga 12,5 procent vårdas enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) eller enligt Lag 

(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, då brott ej föreligger inskrivning på rättspsykiatrisk 

klinik. 

 

 

4.1.3. Klinik 
Socialstyrelsen genomförde en inventering 1995 av antalet patienter som vårdades enligt 

LRV. Vid detta inventeringstillfälle vårdades 251 patienter (ca 36 procent) på någon av de sex 

regionkliniker som finns i Sverige, Karsudden i Katrineholm, St. Sigfrid i Växjö, Sidsjön i 

Sundsvall, Skönviks rättspsykiatriska center i Säter, Vadstena och Umeå (Socialstyrelsen, 

2002). Från den största av Sveriges sex regionkliniken vad gäller antalet vårdplatser har 

datainsamlingen gjorts. Ett ömsesidigt intresse initialt mellan forskare och klinik för aktuell 

undersökning har främjat valet av klinik. Denna klinik har vårdplatsavtal med två av de 

största landstingen i Sverige, så flertalet av de inskrivna personerna kommer från dessa 

storstadsområden. Det som i stora drag skiljer de sex regionklinikerna åt är den geografiska 

placeringen, antalet vårdplatser och upptagningsområde. Behandling med kognitiv inriktning 

är den vanligaste behandlingsformen bland klinikerna. Urval vid placering sker i första hand 

via vårdplatsavtal med respektive landsting som placerar. Det förekommer att byten av 

vårdenhet sker under pågående vårdperiod, vården kan t.ex. inledas på en regionklinik och 

sedan avslutas inom hemortspsykiatrin (Rättspsykiatrisk vård- utvärdering- omvärdering, 

2002). 
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4.1.4. Datainsamling 
En officiell förfrågan har ställts till sjukhuskurator på aktuell regionklinik för rättspsykiatrisk 

vård (bilaga 1). Data har inhämtats från befintliga register med hjälp av två informanter sk. 

behörig personal på kliniken. Informanterna är, en sjukhuskurator samt en 

specialistsjuksköterska med forskarstatus på kliniken. Frågor har formulerats och 

sammanställts på ett enkätformulär (bilaga 2). Enkätformulären har sedan överlämnats 

tillsammans med ifyllnadsbeskrivning (bilaga 3) till de båda informanterna som efter ifyllande 

har överlämnat materialet till forskaren. 

 

Studien baseras på uppgifter från patientjournaler och den rättspsykiatriska undersökningen. 

RPU föregår dom om rättspsykiatrisk vård enligt LRV och medföljer patient till behandlande 

klinik. Denna process mellan brottstillfälle och inskrivningstillfälle kan ta upp till ett år, och 

medför ofta att levnadsförhållandena ändras för individen. Vid inskrivning på klinik hålls ett 

inskrivningssamtal mellan överläkare och patient. Den information som framkommer förs in 

av överläkare och av dennes läkarsekreterare i patientjournal tillsammans med uppgifterna 

från RPU. Att inskrivningstillfället har valts har avgjorts av att det är vid detta tillfälle som 

dokumentationen i sin helhet finns tillgänglig på vårdgivande klinik. 

 

Samråd har skett mellan informanter och student under utarbetandet av frågor. Dessa samråd 

har varit värdefulla och gett nya infallsvinklar vilket resulterade i att t.ex. det personliga 

nätverket inte kom att ingå i studien. Detta val har inledningsvis motiverats, dels att denna 

aspekt kan kräva en annan form av undersökning för att få ett tillfredsställande resultat och 

samtidigt att denna komponent är mer omfattande än vad denna studie avser att resultera i. 

 

 

4.1.5. Databearbetning 
Den deskriptiva statistiken avser att på ett överskådligt och begripligt sätt beskriva resultaten, 

antingen genom tabeller och diagram eller med hjälp av olika siffermått. Resultatet avses att 

analyseras genom statistisk analys. Med statistiska metoder brukar sedan generaliseringar 

göras, slutsatser dras och resultat tolkas (Ejlertsson, 2003). Generaliseringar avses inte att 

göras i denna undersökning, då det studerade urvalet är ett totalurval. Slutsatser och 

tolkningar som kommer av denna undersökning gäller så hela populationen. 
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Den kvantitativa datan har behandlats genom dataprogrammet SPSS, (version 13.0.). 

Frekvens och relativ frekvens, korstabeller och kumulativ frekvenstabell har använts vid den 

statistiska analysen. 

 

 

4.1.6. Bortfall 
Bortfall har två dimensioner. Ansträngningar bör göras för att minimera bortfallet, då ett visst 

bortfall väl finns skall effekterna av bortfallet göras så lindriga som möjligt (Ejlertsson, 2003). 

Vid registerundersökningar som denna sker ett minimalt bortfall, då urvalsgruppen inte 

personligen besvarar enkätfrågorna. Bortfall har ej helt kunnat undvikas i denna 

undersökning, då viss registerinformation saknades för en del patienter. 

 

Bortfall som av anledningar gjort observationsmaterialet bristfälligt i denna studie är uppgifter 

av beroende variabel som saknas helt i vissa fall, delvis i några fall. Med undantag för ett fall 

gäller dessa personer med utomeuropeiskt ursprung. Uppgifter om ålder, inskrivningsår och 

ursprung finns för samtliga 91 personer. Uppgift om utbildning (enkom) saknas i fem fall. 

Uppgift om utbildning och civilstånd saknas i tre fall. Uppgift om utbildning, arbete, 

försörjning och boende saknas i ett fall. Uppgifter om utbildning, civilstånd, försörjning, 

arbete och boende saknas i ett fall. Uppgifter om utbildning, civilstånd, arbete, försörjning, 

boende och tidigare kontakt med psykiatrin saknas i två fall. Totalt antal fall då uppgift saknas 

är 12 av 91 stycken. 

 

 

4.2. Beskrivning av variabler 

4.2.1. Bakgrundsvariabler 
För att skapa en bredare och mer nyanserad undersökning har vissa bakgrundsvariabler valts 

ut, förutom komponenterna ur social rapportering. Samtidigt bör hänsyn tas till att det för 

vissa patienter saknades ett flertal uppgifter i dokumentationen. 

 

Bakgrundsvariablerna är sex till antalet. De första tre är personens kön, ålder och 

inskrivningsår/inskrivningstillfälle. Den tredje är ursprung, och har delats in i tre grupper, 
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Svensk, Europé eller utom Europé. Medborgarskap eller etnicitet är inte efterfrågat i denna 

enkät, annars vanligt förekommande alternativ till ursprung. Den fjärde är civilstånd och har 

också delats in i tre grupper dessa är, ogift, gift eller skild. Ogift och skild kan båda avse 

ensamboende och dess avskiljning är av subjektiv art. En vanlig alternativ fråga angående 

civilstånd är sammanboende, detta alternativ har inte tagits med under rubriken civilstånd. Att 

vara sammanboende innebär olika definitioner av exempelvis antal dagar/nätter som skall 

ingå för att kunna räknas som sammanboende. De förväntade svaren är subjektiva, vilka anses 

vara svåra att besvara vid en registerstudie. Den femte och sista bakgrundsvariabeln är, 

tidigare kontakt med psykiatrin med detta avses både kontakt med den öppna och/eller den 

slutna psykiatriska vården. Hänsyn vid frågeställning har inte tagits till antalet gånger, 

varaktighet eller grad av symtom, utan besvaras endast ja eller nej, dikotom. 

 

 

4.2.2. Arbete/sysselsättning 
Att mäta och jämföra sysselsättningsgrad vid levnadsnivåundersökningar är fruktbart. Det är 

en variabel som till stor del är beroende av socialpolitiska beslut. Samtidigt som 

sysselsättning är en viktig resurs för individen och dennes självaktualisering. Förvärvsarbete 

är den i Sverige helt dominerande källan till inkomster. Avsaknaden av förmågan till 

förvärvsarbete vid arbetslöshet eller sjukdom påverkar så resursfördelningen, både för 

samhället och individen. Vid levnadsnivåundersökningar mäts graden av 

förvärvsarbete/sysselsättning vanligtvis med måtten hel-, eller deltidsarbete, studier eller 

förvärvsarbetade inte alls, under de senaste 12 månaderna (Allardt, 1975). 

 

Denna studie omfattar arbete/sysselsättningssituation vid inskrivningstillfället och 

koncentrerar sig på tre mått. Det första är egen företagare/anställd och avser de som i 

huvudsak hade sysselsättning via ett arbete. Det andra är samhällspolitiska åtgärder och avser 

de som i huvudsak hade sysselsättning via arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det sista är 

saknar arbete/daglig sysselsättning och avser de som inte hade någon form av daglig 

sysselsättning. De registrerade uppgifter som ligger till grund för denna undersökning är inte 

särskilt detaljerade, så omfattningsgrad av sysselsättning har inte kunnat efterfrågas, vilket var 

avsett från början av studien. 
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4.2.3. Försörjning/ekonomiska resurser 
Inkomst mäts vid undersökningar om levnadsnivån i termer av årsinkomst. Inkomsten anses 

som en central komponent mycket beroende av att den i hög grad är påverkbar av 

samhälleliga åtgärder. Andra inkomstbegrepp som används är disponibel inkomst, inkomst 

efter skatt eller familjeinkomst som används för ett heltäckande resultat av samtliga 

respondenter. Naturaförmåner används också som mått av ekonomiska resurser men kan vara 

svåra att definiera, ex. vad som skall ingå eller dess värde (Allardt, 1975). Denna studie har 

begränsats till att efterfråga vilken typ av försörjning individen hade vid inskrivningstillfället. 

 

Variabeln försörjning mäts med fyra mått i denna undersökning. Det första måttet är inkomst 

saknas och avser de fall då individen helt saknade försörjning. Det andra måttet är 

socialbidrag/social ersättning och avser de som hade försörjning via socialbidrag. Det tredje 

måttet av variabeln försörjning är pension/sjukpension och avser de som hade sin försörjning 

via pension, sjukpension och/ eller sjukbidrag. Det kan tyckas som att de senaste två måtten är 

av liknande natur. Åtskillnad har gjorts med hänsyn till att individen vid den först nämnda 

pension/sjukpension är uträknad från arbetsmarknaden. Om försörjning sker via 

socialbidrag/social fickpeng är individen att anse som, stå till arbetsmarknadens och därmed 

samhällets förfogande. Det sista måttet av variabeln är egen försörjning och avser de som 

hade egen försörjning via lön. Någon uppdelning av olika mått på försörjning exempelvis hur 

stor inkomsten var, har inte gjorts vid frågeställning med hänsyn till den begränsade 

informationen som befintliga register och journaler kan bidraga med. 

 

 

4.2.4. Utbildning och kunskap 
Utbildning anses vara en resurs i levnadsnivåundersökningar. Främst med tanke på att 

individen genom utbildning och därmed bildning kan styra de egna materiella villkoren. 

Samtidigt som kopplingen mellan utbildning och inkomst inte är självklar, utan är föremål för 

olika uppfattningar. Vanligtvis mäts graden av utbildning vid levnadsnivåundersökningar med 

liknande mått som vid denna studie, vilka presenteras nedan (Allardt, 1975). 

 

I denna undersökning används fyra mått av utbildning. Den första är ej fullgjord 

grundskoleutbildning och avser de som avbrutit grundskole- eller grundsärskoleutbildning, till 

detta mått skall även de som ej avslutat folkskola inräknas. Det andra måttet är fullgjord 
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grundskola och avser de som slutfört sin folk-, real-, grund- eller grundsärskoleutbildning. Det 

tredje måttet är fullgjord gymnasieskola och avser de som slutfört gymnasieskole- eller 

särgymnasieskoleutbildning samt folkhögskola. Det fjärde och sista måttet är fullgjord 

eftergymnasial utbildning och avser de som hade eftergymnasial examen. 

 

 

4.2.5. Bostad 
Boendesituation definieras vanligtvis mer detaljerat i undersökningar om levnadsnivå än i 

denna undersökning. Det är fyra mått som betecknas som etablerade. Utrymmesstandard utgår 

från hur många personer per rum, utrustningsstandard som i första hand gäller utrustning 

såsom vatten, avlopp, wc, frys, diskmaskin etc. Det tredje måttet är relationen 

bostadskostnad/inkomst, samt som fjärde och sista mått antalet individer i bostadskön 

(Johansson, 1971, i Allardt, 1975). 

 

Denna undersökning har med ett enklare utbud av alternativ vad gäller boendesituationen och 

innefattar tre mått. Det första är saknade boende och avses då eget kontrakt saknades, då 

boende skedde på härbärge, i trapphus, hos bekanta/obekanta eller utomhus. Andra måttet är 

eget boende och avser boende med ett eget kontrakt. Det tredje och sista måttet är skyddat 

boende och avser om boendet var en institutionsplacering i öppen- eller slutenvårdsform. 

Andrahands boende saknas som mått i denna undersökning, beroende av bristen på 

detaljerade registeruppgifter. Värdena utifrån dessa individer kan således rymmas under 

någon av boendealternativen. Detta beroende på hur denna information har behandlats vid 

första tidpunkt, vid genomförandet av den rättspsykiatriska undersökningen, RPU. 

 

 

4.3. Metoddiskussion 
Valet av teoretisk ansats innefattar begreppet medborgarrapporter, som markerar att 

rapporteringen skall vara för, om och av medborgarna själva. Det är individen själv som avgör 

om denne vill deltaga och i vilken utsträckning individen svarar på enkätfrågorna då 

intervjuaren ringer upp. Teorin prövas därför genom ställningstagande av varje enskild 

individ i fråga om deltagande. Då detta är en registerstudie uppfylls inte de krav som måste 

ställas för att den sociala rapporteringens syfte skall kunna anses vara uppfyllt. Syftet med 

social rapportering i denna studie är således att komplettera redovisningen av 
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levnadsnivåförhållandena för målgruppen. Det ringa antalet frågor i studien kan medföra att 

komplexitet och nyansering går förlorad (Tideman, 2000). 

 

Att samarbete sker mellan student och informanter på kliniken kan omedvetet påverka 

undersökningen. Metodvalet medför samtidigt ett flertal risker. Informanternas medverkan 

kan färga enkätfrågor så att dessa inte står i konflikt med rådande förhållningssätt på kliniken. 

Behov av bekvämlighet vid insamling av data kan också färga frågorna. Författaren är 

beroende av informanternas noggrannhet och välvillighet, vilket kan leda till omedveten 

påverkan vid resultat och analys. 

 

All registerinformation, från den rättspsykiatriska undersökningen görs utav ett flertal olika 

professioner till och med inskrivningssamtalet på kliniken. Detta sker vid olika tidpunkter 

med olika varaktighet och av olika personer. Registerunderlaget till denna studie har så vid 

olika tidpunkter sammanställts och till viss del eventuellt tolkats av den eller de personer som 

har gjort sammanställning och dokumenterat. Detta kan betyda att samma ursprungliga 

information fått olika betydelser vid de olika dokumentationstillfällena, vilket kan påverka 

både resultat och analys och dess giltighet. Denna aspekt är inte unik för denna undersökning 

utan torde gälla för registerstudier över lag, då dataunderlaget har sammanställts och därmed 

tolkats redan i ett tidigare skede. 

 

 

4.4. Etisk diskussion 
Att inte namnge aktuell klinik har avgjorts utifrån ett etiskt perspektiv. Ett försök till att inte 

röja identiteten och om möjligt minimera eventuella övertramp angående individens integritet. 

Samtliga personer har via RPU redan blivit granskade och offentliggjorda beträffande den till 

viss del personliga informationen som denna studie bygger på. Behörig personal, de sk. 

informanterna har samlat in aktuell data. Individen har så ingen möjlighet till ett personligt 

ställningstagande angående val att deltagande eller inte. Vilket levnadsnivåundersökningar 

annars normalt bygger på. 

 

De frågor som omfattas av studien har präglats av personliga värderingar. Vilket inte behöver 

överensstämma med individens uppfattning om vad som är bristande resurser och dess 

konsekvenser. Den begränsade och därmed ofta detaljfattiga informationen som 
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registerstudier av denna modell kan ge, återger endast en fragmentarisk bild av de faktiska 

levnadsförhållandena. 

 

Att begära registerdatautdrag via försäkringskassan kräver godkännande av etisk kommitté 

vilket har bedömts kräva ett längre tidsperspektiv för att vara genomförbart än tänkt studie. 

Därav har valet av insamlingsmetod av registerdata via informanter på kliniken avgjorts. 

Detta val har även inneburit en möjlighet till kvalitetssäkring under arbetets gång. Genom att 

återkoppling kontinuerligt har skett mellan forskare och informanterna, bland annat för 

korrigeringar och etiska överväganden, både med hänsyn till såväl patient, forskare som till 

aktuell klinik. 
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5. RESULTAT  

Resultaten kommer att presenteras i löpande ordning i denna del. Dvs. först redovisas resultat 

för bakgrundsvariablerna, ålder, kön, ursprung, civilstånd, inskrivningsår och tidigare kontakt 

med psykiatrin. Sedan följer resultat för arbete/sysselsättning, försörjning, utbildning och 

boende, de fyra beroende variablerna. Frekvenstabell presenteras inledningsvis i de båda 

delarna. 

 

 

5.1. Resultat från kön, ålder, civilstånd, ursprung, tidigare kontakt med 
psykiatrin och inskrivningsår 

Tabell 5.1. Frekvens- och relativ frekvens, (n=91) 
 
  Summa  Procent 
     
Kön  91 100 
 Kvinna 15 16 
 Man 76 84 
    
Ålderskat.  91 100 
 35 och yngre 48 53 
 36-44 34 37 
 45 och äldre 9 10 
    
Ursprung  91 100 
 Sverige 58 64 
 Europa 15 16 
 Utom Europa 18 20 
    
Civilstånd  85 93 
 Gift 1 1 
 Ogift 66 73 
 Skild 18 19 
 Uppgift saknas 6 7 
    
Tidigare Psyk.kontakt  89 98 
 Ja 83 91 
 Nej 6 7 
 Uppgift saknas 2 2 
    
 
 

Populationen innefattar 91 personer, varav 76 män (84 procent) och 15 kvinnor (16 procent). 

Åldersintervall är 20-57 år, medianålder 35 år. Ursprung fördelad enligt 58 svenskar (64 

procent), 15 från övriga Europa (16 procent) och slutligen 18 med utomeuropeiskt ursprung 

(20 procent), totalt 91 personer. Situation beträffade civilstånd besvarades utifrån 85, från sex 
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saknades uppgift om civilstånd, en var gift, 66 var ogifta och 18 var skilda vid 

inskrivningstillfället. Uppdelning av ogift och skild visade sig vara mindre genomtänkt vid 

framställningen av enkätfrågorna. Totalt var 84 av de 85 som uppgift fanns dokumenterat om 

ogifta eller skilda, vilket inte ansetts generera i någon fruktbar analys och därmed kommer 

civilstånd att utgå. 

 

Tidigare kontakt med psykiatrin besvarades utifrån 89 personer från två med utomeuropeiskt 

ursprung saknades uppgift, totalt 91. Sex hade inte tidigare varit i kontakt med den öppna eller 

slutna psykiatrin, 83 hade tidigare varit i kontakt med psykiatrin. 

 

Tabell 5.2. Inskrivningsår per kumulativ frekvens. 

Inskrivningsår i kategori
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Inskrivningsår varierar mellan åren 1985-2005, median är år 2000. En person var inskriven 

1989 eller innan, mellan åren 1990-1994 var åtta inskrivna, 26 var inskrivna mellan åren 

1995-1999 och 56 var inskrivna år 2000 eller senare. Merparten av populationen var alltså 

inskrivna år 2000 eller senare vilket redovisas i kumulativ (stegvis påbyggande) form enligt 

tabell 5.2. Sammanlagt var 82 av de 91 i populationen inskrivna efter 1995 då 

psykiatrireformen genomfördes. En reform vars främsta syfte var att förbättra de psykiskt 

funktionshindrades levnadsförhållanden bla. genom en satsning på boende och daglig 
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sysselsättning. Analys av inskrivningsår i vidare bemärkelse kommer inte att följa 

analysdelen. 

 

 

5.2. Resultat från beroende variabler 

Tabell 5.3. Frekvens och relativ frekvens utifrån arbete/sysselsättning, försörjning, 
utbildning och boende (n=91). 
  Summa Procent 
    
    
Arbete/sysselsättning  87 96 
 Ja, arbete 7 8 
 Saknade 80 88 
 Uppgift saknas 4 4 
    
Försörjning  87 96 
 Lön via arbete 7 8 
 Social ers. 22 24 
 Pension, sjukpension 32 35 
 Saknade 26 29 
 Uppgift saknas 4 4 
    
Utbildning  79 87 
 Grundskola 50 55 
 Ej grundskola 6 7 
 Gymnasium 21 23 
 Eftergymnasial 2 2 
 Uppgift saknas 12 13 
    
Boende  87 96 
 Eget 29 32 
 Skyddat 2 2 
 Saknade 56 62 
 Uppgift saknas 4 4 
    
 

 

5.2.1. Resultat från arbete/sysselsättningssituation 
Arbete/sysselsättningssituationen besvarad utifrån 87 personer, från fyra saknas uppgift, totalt 

91. Från tre med utomeuropeiskt ursprung saknas uppgift samt från en med svenskt ursprung. 

sju hade arbete vid inskrivningstillfället, noll hade arbete/sysselsättning via 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder, 80 saknade arbete/sysselsättning. De register som använts 

visade sig inte innehålla detaljerade uppgifter om variabelmåttet samhällspolitiska åtgärder, 

detta mått har således inte kunnat användas i analysen. 
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5.2.2. Resultat från försörjningssituation 
Försörjningssituationen besvarad utifrån 87 personer, från fyra saknas uppgift, totalt 91. Från 

tre med utomeuropeiskt ursprung saknas uppgift om försörjningssituationen samt från en med 

svenskt ursprung. Sju hade försörjning via lön genom arbete, 32 hade försörjning via pension, 

sjukpension och/ eller sjukbidrag, 22 hade försörjning via socialbidrag/social ersättning, 26 

saknade försörjning. 

 

 

5.2.3. Resultat från utbildningssituation 
Utbildningssituationen besvarad utifrån 79 personer från 12 saknades uppgift, totalt 91. Från 

11 med utomeuropeiskt ursprung saknas uppgift om försörjningssituationen samt från en med 

svenskt ursprung. Sex hade ej fullgjord grundskoleutbildning, 50 hade fullgjord 

grundskoleutbildning, 21 hade fullgjord gymnasieutbildning och två hade fullgjord 

eftergymnasial utbildning. 

 

 

5.2.4. Resultat från boendesituation 
Boendesituationen besvarad utifrån 87 personer, från fyra saknas, uppgift totalt 91. Tre med 

utomeuropeiskt ursprung samt en med svenskt ursprung saknas uppgift utifrån, 29 hade eget 

boende, 56 saknade bostad och två hade skyddat boende. 
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6. ANALYS 

Analys av undersökningens resultat redovisas i två delar. Först analyseras kön, ålder, ursprung 

och tidigare kontakt med psykiatrin, Variabelvärdet civilstånd kommer inte att analyseras i 

vidare bemärkelse, som nämndes i resultatdelen, då majoriteten, 84 av 85 svarande var ogifta 

eller skilda vid inskrivningstillfället. I den andra analysdelen följer korstabeller med de 

oberoende variablerna och de beroende variablerna arbete/sysselsättning, försörjning, 

utbildning och boende. 

 

6.1. Analys av kön, ålder, ursprung och tidigare kontakt med psykiatrin 
Vad gäller fördelning mellan könen visar denna undersökning på en högre andel kvinnor 16 

procent, medan Nordström (2004) angav i sina resultat att 10 procent (av de 207) var kvinnor 

och Socialstyrelsen (SOSFS 1996:14) visade att 7,8 procent var kvinnor. I samtliga av dessa 

tre jämförelser är dock andelen kvinnor totalt sett låg. Kan detta vara ett resultat av att kvinnor 

med psykiska funktionshinder begår färre våldsbrott än män och detta i sin tur kan bero på att 

kvinnor har andra resurser i form av exempelvis nätverk? Eller att kvinnor i den juridiska och 

medicinska processen som följer det begångna våldsbrottet blir bemötta och behandlade 

annorlunda i jämförelse med män, och att män därmed oftare blir diagnostiserade och dömda 

till vård. 

 

Huvudtendensen beträffande ålder är att den övre gränsen är relativt låg, på 57 år vid 

inskrivningstillfället, i jämförelse med Socialstyrelsen (SOSFS 1996:14) som enda 

redovisning, då den övre gränsen var 74 år. Socialstyrelsens uppgifter är baserade på ett 

inventeringsdatum i september år 1995, vilket kan betyda att personerna som identifierats har 

varit inskrivna för rättspsykiatrisk vård under olika långa tidsintervall och därmed inte kan 

jämföras i egenskap av ålder med denna undersökning. Medianåldern för denna undersökning 

var 35 år vid inskrivningstillfället, av detta kan sägas att merparten relativt tidigt i livet blivit 

inskrivna för rättspsykiatrisk vård. Detta fenomen kan tolkas som att samhället ur ett 

socialpolitiskt perspektiv har en ung grupp av individer med behov av hjälp och stöd för ett 

självständigt liv. 

 

Vad gäller andelen med svenskt ursprung visar denna undersökning på en lägre frekvens 64 

procent i jämförelse med Socialstyrelsens (SOSFS 1996:14) 71 procent, andelen med 
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europeiskt ursprung är densamma vid jämförelse. Frekvensen skiljer sig något åt mellan de 

båda undersökningarna vad gäller utom europeiskt ursprung, Socialstyrelsen visar på 10,3 

procent och denna undersökning på 20 procent. Totalt sett är denna undersöknings resultat 

inte avvikande i någon större mån vid jämförelse beträffande populationens ursprung. 

 

En av totalt 91 personer var gift, 66 var ogifta och 18 var skilda. Den ringa andelen, endast en 

var gift och inskriven för rättspsykiatrisk vård, kan försiktigt tolkas som att gifta individer, 

oberoende av kön, ålder och ursprung löper en mindre risk att begå våldsbrott och dömas till 

rättspsykiatrisk vård. Detta skulle kunna bero på att äktenskapet främjar individens resurser i 

positiv riktning, exempelvis genom att det sociala nätverket ökar, de ekonomiska 

påfrestningarna minskar då två delar på hushållets utgifter. Social rapport (2001) påpekar att 

klara samband finns mellan sjukdom där personlighet och funktionsförmåga drabbas och 

skilsmässofrekvens, även om orsak och verkan inte kan avgöras. Ett påstående som väl kan 

stämma överens med denna undersöknings resultat. 

 

91 procent i denna undersökning hade tidigare haft kontakt med psykiatrin, en betydande 

högre frekvens i jämförelse med Nordströms (2004) 70,9 procent. Majoriteten hade tidigare 

haft kontakt med psykiatrin och i jämförelse med den relativt unga åldern vid 

inskrivningstillfället kan således anses att personerna i ett tidigt skede blivit identifierade. 

Detta i sin tur skulle kunna leda till att samhället har goda möjligheter att bistå dessa personer 

de resurser som anses som sociala rättigheter i det svenska välfärdssamhället. Exempelvis att 

genom ett bra boende få möjlighet till integration i samhället (Tideman, 2000), ekonomisk 

trygghet genom pension eller lön via samhällspolitiska åtgärder eller en daglig sysselsättning 

för personens självförverkligande och känsla av tillhörighet i samhället (Hydén, 1995; Topor, 

2001) etc. Å andra sidan kan det vara ett tecken på att vårt svenska välfärdssystem inte når 

alla samhällsmedborgare. 

 

Slutsatsen av denna analys är att Nordströms (2004) population och tidsperspektiv bäst 

stämmer överens vid jämförelser angående de oberoende variablerna. Den är dock inte 

heltäckande och därför endast fragmentarisk. I jämförelse med Socialstyrelsen siffror som är 

mer heltäckande men äldre till datumet, vilket försvårar en tillfredsställande analys. 

Avsaknaden av tillfredsställande jämförande resultat har försvårat arbetet med att analysera i 

ett vidare perspektiv, denna brist var dock initialt bekant för forskaren. 
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6.2. Analys av beroende variabler 

6.2.1. Analys från försörjningssituation och arbete/sysselsättningssituation. 
 

Tabell 6.1. Försörjning i jämförelse med arbete, kön, ålder, ursprung och tidigare kontakt med 

psykiatrin (n=87). 
  Försörjning    
  Lön via arb. Social ers. Pension Saknar  
Arbete      
 Har arbete 7 0 0 0 
 Saknar 0 22 32 26 
      
Kön      
 Kvinna 2 2 2 8 
 Man 5 20 30 18 
      
Ålderskat.      
 35 och yngre 3 16 12 15 
 36-44 3 5 14 11 
 45 och äldre 1 1 6 0 
      
Ursprung      
 Sverige 6 11 20 20 
 Europa 1 5 6 3 
 Utom Europa 0 6 6 3 
      
Psyk.kontakt      
 Ja 3 20 32 26 
 Nej 4 2 0 0 
Summa  7 22 32 26 
 

 

Huvudtendensen enligt tabell 6.1. är att ett stort antal saknade arbete vid inskrivningstillfället 

48 personer motsvarande 55 procent och att 47 av dessa var 44 år eller yngre. I jämförelse 

med psykiatriutredningen (SOU 1992:37) som angav att 76 procent var arbetslösa, visar 

denna studie på en lägre andel arbetslösa. Detta skulle kunna vara ett positivt resultat av 

psykiatrireformens ambition att stimulera daglig sysselsättning för målgruppen vilket då 

genererat i en större sysselsättningsgrad. En annan tolkning kunde vara att fenomenet pension, 

sjukpension, sjukersättning har ökat i frekvens i samhället i stort, vilket då skulle kunna 

generera i en lägre arbetslöshet. Andelen som hade pension, sjukpension eller sjukersättning 

var hög med 32 personer motsvarande 37 procent, varav 26 av dessa var 44 år och yngre. 

Tabell 6.1 visar dock på en lägre andel i jämförelse med psykiatriutredningens (SOU 

1992:37) kartläggning som uppgav att 51 procent hade sjukpension. Denna skillnad kan tolkas 

som att definitionen av arbetslös kan skilja sig mellan de båda undersökningarna. I jämförelse 
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med Nordström (2004) och den internationella studien (Anthony et al, 1996) visar de båda 

gemensamt på en sysselsättningsgrad av mindre än 10 procent, i linje med denna 

undersökning. 

 

Totalt sett var majoriteten av de inskrivna utan daglig sysselsättning i form av arbete, 

försörjningen följer därvid. Försörjning via pension ger en ekonomisk trygghet för individen 

även om den procentuellt sett är mindre än lön via arbete. Kombinationen av en låg 

sysselsättningsgrad och en hög andel som hade pension, sjukpension eller sjukersättning kan 

så en tolkning göras att majoriteten av populationen hade en lägre inkomst i genomsnitt via 

sin pension etc. eftersom det svenska socialförsäkringssystemet är knutet till förvärvsarbete. 

Individens resurser i form av ekonomiska möjligheter till konsumtion efter egna behov kan så 

antas vara begränsade, även om inkomst via pension ger en ekonomisk trygghet för individen 

(Tideman, 2000). 

 

Det stora antalet som saknade respektive hade försörjning via social ersättning representeras i 

stort av män med svenskt ursprung, 44 år och yngre. Vilket inte behöver betyda att detta är ett 

fenomen eftersom majoriteten av målgruppen är representativ utifrån denna grupp. Däremot 

kan märkas att ett stort antal, 26 saknade försörjning vid inskrivningstillfället, vilket kan 

tolkas som att dessa individer lever utanför samhällets ekonomiska trygghetssystem. Det kan 

också betyda att dessa personer har ett socialt skyddsnät exempelvis genom att den egna 

familjen sörjer för personen i fråga. De flesta som saknade egen försörjning har svenskt 

ursprung vilket skulle kunna möjliggöra ett fungerande socialt skyddsnät. Det är sex personer 

med icke svenskt ursprung i denna kategori vilket inte behöver betyda att dessa har sämre 

förutsättningar till det sociala skyddsnätet. Dessa personer och deras familjer kan vara väl 

etablerade i det svenska samhället då ursprung och medborgarskap skiljer sig i definitionen i 

denna undersökning. 

 

Sju personer hade försörjning via arbete, dessa är enligt det svenska välfärdssystemets mått 

den grupp som är mest resursstark i termen av försörjning via förvärvsarbete. Även i termen 

av att det ger personen en möjlighet till strukturering av tillvaron, vilket anses vara en viktig 

aspekt särskilt för personer med psykiska funktionshinder (Hydén, 1995; Topor, 2001). 

Aktivitet totalt sett är viktigt för alla individer oavsett hälsostatus och även för att vårt 

samhälle ska fungera i stort. Arbetsmarknadssituationen styrs av den rådande socialpolitiska 

diskursen och spelar en betydande roll för vilka stödåtgärder som erbjuds de personer som har 
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sämre egna resurser att (åter) träda in på arbetsmarknaden (Topor, 2001). I ett samhälleligt 

perspektiv är alltså arbete en nödvändighet och en av de viktigaste tillgångarna (Johansson, 

1979). Dessutom genererar arbetet skatteintäkter till samhället, vilka i sin tur främjar det 

svenska välfärdssystemet som därigenom kan erbjuda en större mångfald av samhälleliga 

resurser till fler individer att styra och bestämma över sitt eget liv. 

 

 

6.2.2. Analys från utbildningssituation 
Tabell 6.2. Utbildning i jämförelse med kön, ålder, ursprung och tidigare kontakt med 

psykiatrin (n=79). 
  Utbildning    
  Grundskola Ej grundskola Gymnasium Eftergymnasial 
Kön      
 Kvinna 13 0 0 1 
 Man 37 6 21 1 
      
Ålderskategori      
 35 och yngre 28 3 12 1 
 36-44 18 2 7 1 
 45 och äldre 4 1 2 0 
      
Ursprung      
 Sverige 33 5 17 2 
 Europa 13 0 2 0 
 Utom Europa 4 1 2 0 
      
Psyk.kontakt      
 Ja 49 6 16 0 
 Nej 1 0 5 2 
      
Summa  50 6 21 2 
 

 

Huvudtendensen utifrån tabell 6.2. är att 50 personer motsvarar 63 procent hade fullgjord 

grundskola som högsta utbildningsnivå, 49 av dessa hade tidigare psykiatrikontakt. Nästan 

samtliga av kvinnorna i populationen och hälften av männen är representerade i denna grupp, 

28 av dessa är 35 år och yngre. Bristen på/ eller låg utbildning riskerar utslagning vilket 

genererar i ytterligare en resursbrist för den enskilde individen och i slutändan drabbas även 

samhället, vilket kan utläsas genom dessa resultat utifrån den stora andelen med låg 

utbildning (Johansson, 1979). Det mest intressanta med detta resultat är att majoriteten av 

andelen kvinnor samt de med icke svenskt ursprung i populationen tillhör denna kategori. Kan 

detta vara ett tecken på att lågutbildade kvinnor som begår brott i större mån döms till vård 
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istället för fängelse och att män i motsats i större utsträckning döms till fängelse istället för 

vård? Samt att de med icke svenskt ursprung och låg utbildningsnivå har sämre resurser att 

tillgodose sina behov i det svenska samhället. Framförallt genom betydelsen av vilka arbeten 

som denne kan få tillgång till och för individens självuppfattning och självförverkligande i ett 

nytt land. För övrigt är det relativt stora antalet som hade grundskola som högsta 

utbildningsnivå i linje med Nordströms (2004) och psykiatriutredningens (SOU 1992:37) 

resultat. 

 

Samtliga av de 21 i kategorin fullgjord gymnasieutbildning är män, fyra av dessa har icke 

svenskt ursprung. Avsaknaden av kvinnor kan tolkas som att högre utbildning är en viktigare 

resurs för kvinnor än för män, för deras självförverkligande och självuppfattning. Att 

kunskapen för kvinnor därmed främjar tillkomsten av upplysta samhällsmedborgare som kan 

tillgodose sina rättigheter (Johansson, 1979). Att antalet med icke svenskt ursprung i denna 

kategori är lågt kan tolkas som att även för denna grupp genererar en högre utbildning i 

kunskap som främjar individens möjligheter att tillgodose sina rättigheter och därmed få 

tillgång till de resurser med vars hjälp denne kan styra sitt liv i ett nytt land. Fem av totalt åtta 

personer som inte tidigare hade kontakt med psykiatrin tillhör kategorin med fullgjord 

gymnasieutbildning, vilket skulle kunna vara ett tecken på att personer med högre utbildning i 

lägre mån söker hjälp för sina psykiska besvär eller i lägre mån blir dömda till rättspsykiatrisk 

vård. 

 

Tendensen är densamma vid jämförelser med de svenska forskningsresultaten av respektive 

andel med fullgjord gymnasieutbildning som högsta nivå. Förutom de olika studier gjorda av 

Fountain House, Goering, Wasylenki, Lancee och Freeman, Mulkern och Manderscheid samt 

av Tessler och Goldman (refererade i Anthony et al., 1996) som uppger genom olika studier i 

Amerika och Kanada att mellan 53-72 procent hade fullgjord gymnasieutbildning och att 

mellan 14-23 procent hade eftergymnasial utbildning. En markant skillnad i jämförelse med 

denna undersökning då 3 procent hade eftergymnasial utbildning och psykiatriutredningens 

(SOU 1992:37) 17 procent. Återigen skall påpekas att psykiatriutredningens redovisning är 13 

år gammal, och därför bör jämföras med försiktighet. 

 

Sex personer saknade grundskoleutbildning, tre av dessa var under 35 år och kan därför anses 

ha teoretisk potential till att utbilda sig vidare. Det finns inga jämförande siffror i den tidigare 

forskningen angående antalet personer utan fullgjord grundskoleutbildning. Att självständigt 
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tolka andelen med utomeuropeiskt ursprung i relation av utbildning har bedömts mindre 

fruktbart då uppgift saknas från det stora flertalet. 

 

För samhället är utbildning viktigt, kunskaper och färdigheter i form av olika professioner 

kommer alla medborgare till nytta genom ett kollektivt förfogande över dessa exempelvis 

lärare, socionomer etc. (Johansson, 1979). 

 

 

6.2.3. Analys från boendesituation 
Tabell 6.3. Boende i jämförelse med kön, ålder, ursprung och tidigare kontakt med psykiatrin 

(n=87). 
Boende     
Eget Skyddat Saknar 

     
Kön     
 Kvinna 4 1 9 
 Man 25 1 47 
     
Ålderskat.     
 35 och yngre 15 2 29 
 36-44 12 0 21 
 45 och äldre 2 0 6 
     
Ursprung     
 Sverige 18 1 38 
 Europa 5 0 10 
 Utom Europa 6 1 8 
     
Psyk.kontakt     
 Ja 25 2 54 
 Nej 4 0 2 
Summa  29 2 56 
 
 

Huvudtendensen i tabell 6.3. är att det stora flertalet saknade bostad, 56 av de 87, vilket 

motsvarar 64 procent. Det är stora skillnader mellan dessa resultat och psykiatriutredningen 

(SOU 1992:37) som angav att 14 procent saknade bostad och Nordström (2004) 13,2 procent. 

Frågan är om den undersökta populationen inte kan jämföras med tidigare studier eftersom det 

är så stora skillnader eller om undersökt grupp i större utsträckning saknar den egna resursen 

bostad. Samtidigt bör det påpekas att psykiatriutredningen är åldersstigen med sina 13 år. 

Vilket kan vara orsaken till de stora skillnaderna vid jämförelse då samhället och 

socialpolitiken i stort är under ständig förändring. 54 av de som saknade bostad hade tidigare 

haft kontakt med psykiatrin. Detta skulle kunna tolkas som att dessa personer är identifierade 
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av samhället och därmed inte har fått stöd för sin boendesituation eller att de fått stöd men 

inte lyckats behålla bostaden. Det kan också tolkas som om personen i ett tidigare skede varit 

inskriven för rättspsykiatrisk vård och därigenom mist sin bostad genom obetald hyra eller 

inte haft behov av bostad under vårdtiden. Det kan anses som en nödvändighet att personer 

som av olika skäl exempelvis psykiska funktionshinder som har svårt att ordna bostäder får 

hjälp och stöd av samhället (Inghe & Inghe, 1970). 

 

Den relativt unga populationen och avsaknaden av boende gör att risken för social utslagning 

på längre sikt kan öka. Å andra sidan kan den unga åldern utgöra en fördel för individen då 

denne har lättare att anpassa sig och vara flexibel. Omständigheterna runt individen då denne 

måste leta tillfällig bostad eller nattlogi skapar ett dåligt utgångsläge, och är en av de svåraste 

miljöfaktorerna för rehabilitering (Inghe & Inghe, 1970). 

 

Av de 31, motsvarande 36 procent som hade boende i någon form hade 27 tidigare 

psykiatrikontakt och två av dessa hade skyddat boende. Detta resultat kan tolkas som att den 

tidigare kontakten med psykiatrin kan ha genererat i samhällets stöd och hjälp med personens 

boendesituation, eller att dessa personer genom andra nätverk fått hjälp och stöd. Eller 

indirekt hjälp såtillvida att personen fått hjälp och stöd för sin sjukdom och därigenom fått 

ökade resurser att behålla det egna boendet. Fördelningen mellan kön, ålderskategori och eget 

boende är procentuellt sett jämt. Vad beträffar ursprung och eget boende är skillnaden 

densamma. Resultaten utifrån eget boende skiljer sig väsentligt från psykiatriutredningens 

(SOU 1992:37) 76 procent med eget boende och tio procent med skyddat boende. Enligt 

Mulkern och Manderscheid samt Tessler och Goldman (refererade i Anthony et al., 1996) 

visar de amerikanska studierna på betydande skillnader genom, eget boende mellan 40-57 

procent och 22 procent med skyddat boende. Tidigare kontakt med psykiatrin i relation till 

boendesituationen har inte kunnat jämföras med den tidigare forskningen i vidare bemärkelse.
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 
Initialt tillkom denna undersökning genom ett ömsesidigt intresse mellan forskare och en utav 

de sex regionkliniker som denna studie gjorts på. Hur såg levnadsförhållandena ut vid 

inskrivningstillfället för rättspsykiatrisk vård för de personer som definierats som målgrupp 

för denna undersökning? En kontinuerlig dialog mellan forskare och informanter har funnits 

under arbetets gång, inspirerande och värdefulla samtal för forskaren. 

 

Har vald undersökningsmetod lyckats besvara den övergripande frågeställningen? Att genom 

en levnadsnivåundersökning beskriva individens tillgång till egna resurser med vilka denne 

kan styra sitt eget liv utifrån ett välfärdsperspektiv. Genom komponenterna ur social 

rapportering sysselsättning, försörjning, utbildning och boende vid inskrivningstillfället till 

rättspsykiatrisk vård? Svaret är ja med undantag av att de register som tjänat som underlag i 

12 fall var ofullständiga och till viss del visade sig vara detaljfattiga. Detaljfattigdomen 

genererade i att den beroende variabeln arbete/sysselsättning inte till avsedd omfattning 

kunnat besvaras. Registren innehöll inte information om det önskade värdet 

arbetsmarknadsåtgärder som därmed förblev obesvarat. Den andra och sista beroende 

variabeln som drabbades av de detaljfattiga registren var boendesituationen, variabelvärdet 

andra hands boende förblev tyvärr obesvarat. 

 

Diskrepansen mellan brottstillfälle och inskrivningstillfälle var betydelsefull genom att det 

kan ta upp till ett år mellan de båda tillfällena. Under denna tid sker en omfattande juridisk 

och medicinsk process som avgör om personen lider av psykisk sjukdom och i så fall skall 

dömas till vård istället för fängelse som straffsrättslig påföljd efter begånget brott. Vid 

inskrivningstillfället till vårdgivande klinik finns så dokumentationen i sin helhet, den 

dokumentation som tjänar som underlag till denna undersökning. Att välja att göra en 

registerstudie istället för en intervjustudie avgjordes i första hand med tid och omfattning i 

åtanke. I andra hand för att minimera bortfallet, då forskaren i en intervjustudie direkt blir 

beroende av personens hälsostatus vid intervjutillfället. 

 

Att tillgången på tidigare svensk forskning inom området var bristfällig och att intresset för 

denna studie var högt blev forskaren initialt medveten om efter en rundringning till fem av de 

sex största enheterna för rättspsykiatrisk vård i Sverige. Den studerade litteraturen visade sig 

vara av mer allmän karaktär och de statistiska uppgifterna till stor del fragmentariska. 

Kontentan av denna litteraturgenomgång blev att genomgående söktes ett helhetsperspektiv 
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för personer med psykiska funktionshinder, eftersom målgruppen inte tidigare har undersökts 

genom levnadsnivåundersökningar som denna. 

 

För att knyta denna undersökning till ett bredare forskningsfält valdes komponenter ur social 

rapportering som teoretisk ansats. Som utgångspunkt inom social rapportering används 

medborgarrapporter, i betydelsen av individens eget ställningstagande om medverkan eller ej. 

Vid denna registerstudie har inte individen denna möjlighet, teorin prövas därför inte på 

vederbörligt sätt. Individernas deltagande kan således inte teoretiskt prövas om de uppfyller 

de krav som måste ställas för att den sociala rapporteringens syfte skall kunna anses vara 

uppfyllt enligt Johansson (1979). 

 

Resultaten som denna undersökning gett visar på en arbetslöshet på 55 procent och en 

sysselsättningsgrad av 8 procent för den relativt unga målgruppen, medianåldern 35 år. I ett 

samhälleligt perspektiv är arbete en nödvändig resurs, både för individens självuppfattning 

och som inkomstkälla till staten. Att tidigt diskvalificeras från arbetsmarknaden ökar risken 

för utslagning från ett aktivt deltagande i samhällslivet (Inghe & Inghe, 1970). 

 

Vad gäller försörjningssituationen hade 38 procent pension, sjukpension eller sjukersättning. 

En inkomst som generellt är betydligt lägre än lön, vilket påverkar individens ekonomiska 

resurser och därmed handlingsmöjligheter i många delar. Människan har ett 

konsumtionsbehov utöver det primära behovet av mat och kläder, vilket även genererar 

inkomster till samhället (Johansson, 1979). 54 procent saknade försörjning eller hade social 

ersättning. En situation som innebär ett lidande för individen och som även kan påverka 

dennes personlighet. Att tvingas söka hjälp av samhället innebär insyn i den sökandes 

privatliv, en process som kan tolkas som kränkande och självutplånande. Individens tillvaro 

kan därmed riskeras att krympa med isolering som följd (Inghe & Inghe, 1970). Målgruppens 

ekonomiska resurser kan därmed anses som mycket begränsade. 

 

Resultatet utifrån utbildningssituationen visade på att det stora flertalet, 63 procent hade 

fullgjord grundskola som lägsta utbildningsnivå. I jämförelse med medianåldern 35 år, finns 

så en teoretisk möjlighet att fortsätta utbildning för de flesta. Utbildning är en resurs och även 

ett medel för individen bla. genom att vara utslagsgivande för dennes möjlighet till arbete. 

Brist på utbildning kan tolkas som ytterligare ett handikapp förutom det psykiska 
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funktionshindret, eftersom det kan hindra den personliga utvecklingen och därmed individens 

möjligheter att styra sitt eget liv. 

 

Avslutningsvis skall resultatet utifrån boendesituationen diskuteras. Huvudtendensen i denna 

variabel var att merparten, 64 procent saknade boende. Boendet ses som en oumbärlig resurs 

för individen. En dålig bostad, som en del av detta resultat kan innehålla eller ingen bostad 

alls genererar i ett sämre utgångsläge än för de som ett eget boende. Dessa individer har inte 

någon trygg plats att börja eller avsluta sin dag på. Att flytta runt mellan olika härbärgen, 

trapphus, hos obekanta eller bekanta påverkar individens motståndskraft och möjlighet till 

välbefinnande (Inghe & Inghe, 1970). 

 

Bristen på välfärdsforskning för gruppen personer med psykiska funktionshinder som begått 

brott och blivit dömda till vård, är markant. Helhetsperspektivet som genomgående efterlyses 

i litteraturen är en signal till samhället att gruppen i stort är i behov av att sättas i ett vidare 

välfärdsperspektiv. Vilket exempelvis kan göras genom levnadsnivåundersökningar som 

denna eller tillsammans med en kvalitativ intervju som komplement för att få en beskrivning 

av personens egna uppfattning om sin situation och eventuella resursbrist. 
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vårdas enligt LRV med SUP och som befinner sig på kliniken. Personer som befinner sig på 
långpermission, sk. eftervård omfattas alltså inte av min studie. Områden som kommer att 
beröras är arbete/sysselsättning, boende, försörjning, utbildning, tidigare kontakt med 
psykiatrin samt personernas kön, ålder, civilstånd och ursprung. 
 
Genom denna officiella förfrågan efterfrågar jag er möjlighet att bistå mig dessa uppgifter till 
min C-uppsats? Jag ser fram mot ett samarbete med er och ber härmed om ert svar senast den 
20050223. 
 
 
 
Med vänlig hälsning: Marie-Louise Eriksson 
  Socionomstuderande 
  Tel. 070-6704339 
  (orrog8@hotmail.com) 
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ENKÄT      bilaga 2 
 
 
Frågor skall besvaras utifrån aktuell status vid inskrivningstillfället, på rättspsykiatrisk klinik. 
Vid frågor eller tveksamheter. 
 
 
 
1. Personens kön? 

 Man      1.1 
 Kvinna     1.2 

 
 
 
2. Personens ålder och inskrivningsår? 

 ………………     2.1 
 ………………     2.2 

 
 
 

3. Ursprung? 
 Svensk.     3.1 
 Europé.     3.2 
 Utom Europé.     3.3 

 Uppgift saknas.     3.4 

 
 
 

4. Tidigare kontakt med psykiatrin? 
 Ja, tidigare kontakt med psykiatrin hade tagits.   4.1 

 Nej, tidigare kontakt med psykiatrin hade inte tagits.  4.2 
 Uppgift saknas.     4.3 

 
 
 
5. Civilstånd: 

 Ogift.      5.1 
 Gift.      5.2 
 Skild.      5.3 
 Uppgift saknas.     5.4 

 
 
 
6. Arbete/sysselsättning: Hur såg (den huvudsakliga) sysselsättningssituationen ut? 

 Egen företagare/anställd.    6.1 
 Samhällspolitiska åtgärder.    6.2 
 Saknade arbete/sysselsättning.    6.3 
 Uppgift saknas.     6.4 

 

  II



 
 

7. Försörjning: Hur såg (den huvudsakliga) försörjningssituationen ut? 
 Saknade.     7.1 
 Socialbidrag/social ersättning.    7.2 

 Pension/sjukpension/sjukbidrag.    7.3 

 Egen försörjning (via lön).    7.4 

 Uppgift saknas.     7.5 

 
 
 

8. Utbildningsnivå: Hur såg utbildningsnivån ut? 
 Ej fullgjord grundskoleutbildning.   8.1 

 Fullgjord grundskoleutbildning.    8.2 

 Fullgjord gymnasieutbildning.    8.3 
 Fullgjord eftergymnasial utbildning.   8.4 

 Uppgift saknas.     8.5 

 
 
 
9. Boende: Hur såg boendesituationen ut? 

 Saknade.     9.1 
 Eget boende.     9.2 

 Skyddat boende.     9.3 

 Uppgift saknas.     9.4 
 

  III



Ifyllnadsbeskrivning    Bilaga 3 
Bifogas till enkät. 
 
 
Ålder avser den ålder personen fyller eller har fyllt under inskrivningsåret. 
 
 
Ursprung avser tre mått, dessa är ursprung från Sverige, Europa eller utom Europa, 
medborgarskap och etnicitet avses inte i dessa kategorier. 
 
 
Tidigare kontakt med psykiatrin avser om personen haft kontakt med den öppna och/eller den 
slutna psykiatriska vården, omfattning efterfrågas inte utan frågan besvaras med ja eller nej. 
 
 
Civilstånd avser tre mått, ogift, gift eller skild. 
 
 
Arbete/sysselsättning avser tre mått. Egen företagare/anställd avser om personens 
huvudsakliga (minst 50 procent) sysselsättning skedde via arbete på den öppna 
arbetsmarknaden. Samhällspolitiska åtgärder avser om personens huvudsakliga (minst 50 
procent) sysselsättning skedde via samhällspolitiska åtgärder. Om personen i huvudsak var 
utan sysselsättning (mer än 50 procent) avses saknade arbete/sysselsättning. 
 
 
Försörjning i huvudsak (mer än 50 procent) avser fyra mått. Saknade försörjning avses om 
personen var utan försörjning. Social ersättning avser om personen hade socialbidrag eller 
social fickpeng. Pension avser om personen hade pension, sjukpension eller sjukersättning. 
Egen försörjning avses då personen hade försörjning via lön genom arbete. 
 
 
Utbildning avser fyra mått. Ej fullgjord grundskola avses om personen inte hade slutfört 
grund-, sär- eller folkskoleutbildning. Fullgjord grundskola avses om personen slutfört grund-, 
sär- eller folkskoleutbildning. Fullgjord gymnasieutbildning avses om personen har sk. 
gymnasiekompetens. Fullgjord eftergymnasial utbildning avses om personen hade 
eftergymnasial examen exempelvis från högskola eller universitet. 
 
 
Boende avser tre mått. Saknade boende avses då boendet skedde på härbärge, i trapphus, 
utomhus, hos obekanta eller bekanta då eget kontrakt saknades. Eget boende avses om 
personen hade eget kontrakt förutom vid institutionsplacering i öppen eller slutenvårdsform 
då måttet skyddat boende avses. 

  IV
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