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Gärningsmän till grova våldsbrott uppvisar inte sällan minnesförluster 
(Christianson, Freij & von Vogelsang 2007). Cirka 20 till 30 procent 
av gärningsmännen hävdar minnesförlust (Christiansson, Merckelbach 
& Kopelman 2006; Jelicic & Merckelbach, 2007). Syftet med 
föreliggande undersökning var att studera hur stor del av 
gärningsmännen som begått instrumentella (planerade) och reaktiva 
(impulsiva) våldsbrott (mord respektive mordförsök) som hävdade 
minnesförlust samt undersöka minnesförlustens utseende. 44 
utredningar studerades. Analysen visade en signifikant skillnad mellan 
typ av våld med avseende på hävdad minnesförlust (X2

1 = 4.85, p = 
.028). Gärningsmän som hade begått reaktivt våld hävdade i större 
utsträckning minnesförlust. Det fanns trendsignifikanta skillnader för 
typ av brott (X2

1 = 3.85, p = .060). Vid mordförsök hävdade 
gärningsmannen i mindre utsträckning minnesförlust. Resultatet var ej 
signifikant vid typ av brott med avseende på minnesförlustens 
utseende (p = .330). Det var vanligare med skarpa gränser vid mord. 
Resultatet var ej heller signifikant vid typ av våld med avseende på 
minnesförlustens utseende (p = .182). Reaktiva gärningsmän har 
oftare skarpa gränser jämfört med instrumentella gärningsmän. Skarpa 
gränser är ett tecken på simulerad minnesförlust. Det kan med andra 
ord sägas att reaktiva gärningsmän i högre utsträckning simulerar sin 
minnesförlust. 

 
 
Gärningsmäns minnen av våldsbrott är viktigt att undersöka av flertal anledningar. Polis 
och åklagare måste ha kunskap om detta för att kunna utreda brott på ett 
tillfredsställande sätt. Rätten behöver kunskap för att avgöra om det som 
gärningsmannen berättar beror på en äkta minnesförlust eller en simulerad sådan. Andra 
yrkeskategorier, inom bland annat kriminalvården, behöver också kunskap inom detta 
område för att de ska kunna utföra en bra rehabilitering så att gärningsmannen 
förhoppningsvis inte återfaller i brott. Brott medför även ekonomiska och sociala 
kostnader för samhället. Brott drabbar många, det är inte endast brottsoffret utan även 
dennes familj, vänner, arbetsplats med flera. Det tillkommer även kostnader för 
sjukvård såsom akutsjukvård, psykiatrisk vård samt för rättsväsendet såsom kostnader 
för ingripandet vid brottstillfället, eventuell frihetsberövning samt kostnader för 
avtjänandet av det eventuella straffet. Med andra ord är all ny information och kunskap 
mycket värd sett utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv samt även ur ett 
brottsofferperspektiv. Mot bakgrund av detta är studier om gärningsmäns minne viktiga 
att genomföra inte minst därför att gärningsmän i grov våldsbrottslighet inte sällan 
uppvisar minnesförlust. Detta resonemang förs även av forskare som bland andra 
Christianson, Freij och von Vogelsang (2007). 
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Brottsrelaterad minnesförlust 
Ett brott medför känsloladdade minnen hos de inblandade. Tidigare studier har ofta en 
inriktning på vad målsäganden och vittnen minns respektive inte minns från 
brottstillfället. Det finns inte i lika stor omfattning studier på gärningsmän och dennes 
minne från brottstillfället (Christianson et. al., 2007). Men det är minst lika viktigt att 
studier genomförs på gärningsmäns minne så att kunskapen inom detta område också 
ökar. Christianson m.fl. (2007) pekar på att intresset för relationen mellan emotioner 
och minne har ökat, detta först och främst inom forskningen gällande kognition, 
neurologi och rättspsykologi. 
 
Vanliga förklaringar när gärningsmän skall beskriva vad de minns från de grova brott 
som de själva står anklagade för är bland annat att de hävdar att de inte kommer ihåg, att 
det är som ett svart hål eller att de fick en blackout. Dessa förklaringar kallas 
brottsrelaterad minnesförlust (amnesi). Brottsrelaterad minnesförlust är vanligt, i 
våldsbrott hävdar 20 till 30 procent av gärningsmännen minnesförlust. Orsaker till en 
sådan minnesförlust kan vara flera, bland annat hjärnskada, drogpåverkan, psykos eller 
dissociation. Gärningsmannen kan även medvetet simulera minnesförlust 
(Christiansson, Merckelbach & Kopelman 2006; Jelicic & Merckelbach, 2007). Ett 
flertal forskare är överens om att det är simulerad minnesförlust som är den vanligaste 
orsaken till att gärningsmannen hävdar minnesförlust (Christianson, 1996; Christianson 
et. al., 2006; van Oorsouw & Cima, 2007). Om gärningsmannen vet att bevisen är starka 
kan denne hävda minnesförlust för att gärningsmannen vill göra ett bra intryck på rätten. 
Att simulera minnesförlust är en populär strategi hos gärningsmannen för att minska 
ansvaret av handlingen (van Oorsouw & Cima, 2007). Den simulerade minnesförlusten 
kan, förutom till det som nämnts ovan, också användas för att undvika emotionella 
minnen av vad som skett. Gärningsmannen slipper därmed att bearbeta orsaken till sitt 
beteende (Christianson et. al., 2007). 
 
Det kan i vissa fall vara svårt att avgöra om en minnesförlust är simulerad eller om 
individen verkligen lider av minnesförlust. Det finns dock några kännetecken på när en 
minnesförlust inte är trovärdig. Det är bland annat att minnesförlusten utvecklas direkt 
efter brottet, att gärningsmannen hävdar total minnesförlust samt att minnesförlusten 
varierar mellan de olika polisförhören (Christianson et. al., 2007). När det gäller äkta 
minnesförlust har individen öar av minnen (Christiansson et. al., 2006; Jelicic & 
Merckelbach, 2007). Med öar av minnen menas att individen inte har en total 
minnesförlust, utan kommer ihåg fragment av händelser som inträffade under perioden 
av minnesförlust. Om en gärningsman hävdar en total minnesförlust skulle det alltså 
tyda på en simulerad minnesförlust (Jelicic & Merckelbach, 2007). Ett annat mönster 
vid simulerad minnesförlust är att gärningsmannen har skarpa gränser från början och 
från slutet av incidenten. Ett exempel på det är att gärningsmannen från det att han åkte 
från restauranten till det han satt i polisbilen inte minns något, med andra ord inte minns 
något alls under en längre tid i samband med brottet (Christianson et. al., 2006; 
Christianson et. al., 2007). När det gäller skarpa gränser visar studier att detta mönster 
är ovanligt i organisk och dissociativ minnesförlust där gränserna är mer suddiga, det 
vill säga att det inte finns någon specifik tidpunkt eller tillfälle där gärningsmannen kan 
uppge när minnesförlusten började respektive slutade (Christianson et. al., 2007). 
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Dissociativ minnesförlust (även kallad psykogen minnesförlust) är mycket ovanligt hos 
gärningsmän (Christiansson et al., 2006; Porter, Woodsworth, & Doucette, 2007). 
Enligt DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) definieras 
dissociativ minnesförlust som: ”en oförmåga att ta fram viktig personlig information, 
vanligtvis av traumatisk eller stressfull natur som är för omfattande att kunna förklaras 
av vanlig glömska” (Christiansson et. al., 2006; Porter et. al., 2007. Egen översättning). 
Denna definition kan till viss del skapa förvirring eftersom den tyder på att en individ 
som begår mord mycket väl kan få en total minnesförlust efter händelsen. Men det som 
kan ställas emot denna definition är att det är sällan som vittnen som bevittnat våld 
hävdar minnesförlust. Vissa forskare menar att dissociation kan vara en process till 
minnesförlust hos gärningsmän. Vid dissociativ minnesförlust har gärningsmannen inte 
några problem att lära in ny information efter brottet, däremot är personliga händelser 
från före och efter brottet svårare att minnas (Christianson & Wentz, 2002). I dissociativ 
minnesförlust (samt organisk minnesförlust, som beskrivs mer nedan) är det vanligt att 
gärningsmannen minns fragment av händelsen och har öar av minnen (Christianson et. 
al., 2007). Sadoff (1974) anser att simulering av minnesförlust är mycket vanligt i de 
flesta fall av brottsrelaterad minnesförlust. Dissociativ minnesförlust är dock vanligt vid 
oplanerade brott där närstående är offer. Gärningsmannen får en väldigt hög arousalnivå 
och det kan leda till att denne får problem med att komma åt minnen om vad som har 
hänt vid gärningstillfället (Sadoff, 1974). 
 
Vid organisk minnesförlust ligger det neurologiska defekter, det vill säga hjärnskador 
eller annan mekanisk påverkan, bakom minnesförlusten. Som exempel kan ges: 
epilepsi, tumörer eller kroniskt alkoholmissbruk, men det kan även röra sig om 
kortvarig alkohol- eller drogförgiftning (Christiansson et al., 2006). Den organiska 
minnesförlusten har att göra med problem att lagra minnen snarare än att plocka fram 
minnen. Gärningsmannen är inte kapabel till att lagra minnen och detta leder till en 
”blackout” (Kalant, 1996; Kopelman, 1987, 2002). När det gäller förgiftning, 
exempelvis alkoholförgiftning, kan det försvåra individens förmåga att koda minnen, 
men även försvåra att befästa hemska händelser i minnet (Jelicic & Merckelbach, 
2007). Många gärningsmän skyller sin minnesförlust på berusningsrus. Forskare menar 
dock att minnesförlusten inte endast kan bero på alkohol (Christianson et. al., 2006; 
Christiansson et. al., 2007). Alkohol är ofta inblandat när det gäller mord. Studier visar 
att 86 procent av gärningsmännen och 75 procent av offren var alkoholpåverkade vid 
brottet. Narkotika är inte lika vanligt förekommande i mord (Peterson & Rying, 2004). 
Porter m.fl. (2007) fann dock inget signifikant samband mellan berusning och 
minnesförlust sin studie.  
 
Det är vanligt att gärningsmän som begår mord lider av en psykisk störning eller 
sjukdom. 95 procent av de gärningsmän som fick genomgå rättspsykiatrisk 
undersökning i samband med förhandling i tingsrätten visade sig ha en psykiatrisk 
diagnos. Den vanligaste diagnosen var personlighetsstörning (Peterson & Rying, 2004). 
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Typ av våld 
Det finns olika typer av våld och ett sätt att klassificera det på är reaktivt eller 
instrumentellt. Motivet för att begå ett brott kan kopplas samman med typ av våld. De 
vanligaste motiven när det gäller reaktivt våld är raseri respektive att det finns en nära 
relation mellan gärningsman och offer. När det gäller instrumentellt våld är det 
vanligare med ett spänningsmotiv samt ett sexuellt motiv (Christianson et. al., 2007).  
 
Reaktivt våld är spontant och känslomässigt styrt, det finns inget externt mål förutom att 
skada offret (Christianson et. al., 2007). Vanligt i den reaktiva gruppen är att 
gärningsmannen har en hög aggressiv arousal. Offret är i de flesta fall en närstående 
eller en person som gärningsmannen känner väl (Christiansson et. al., 2006). Statisktik 
visar att när det gäller mord känner gärningsman och offer varandra i 70 procent av 
fallen. Statistiken visar också att det är vanligt att något vapen har använts. Om vapen ej 
använts rör det sig oftast om strypning eller kvävning (Peterson & Rying, 2004). Bland 
reaktiva gärningsmän kan hävdandet av minnesförlust vara en strategi för att hantera det 
obehagliga – både det som ledde fram till brottet och de känslorna som trädde i kraft 
efter brottstillfället (Christianson et. al., 2007). När det gäller reaktiva mord har studier 
visat att gärningsmannen ofta visat tecken av posttraumatiskt stressyndrom (Pollack, 
1999). Det är en mycket större andel gärningsmän som begått reaktivt våld som var 
påverkade än gärningsmän som begått instrumentellt våld (Christianson et. al., 2007).  
 
Vid de instrumentella brotten finns det en planering bakom själva attacken och brotten 
är målinriktade. Studier med självrapporterad arousal och aggression har visat att det är 
vanligt att detta saknas hos gärningsmannen. Brottsoffret har i de flesta fall ingen 
personlig koppling till gärningsmannen, det vill säga det är ofta någon okänd 
(Christiansson et. al., 2006). Risken att bli överfallen av en okänd gärningsman som är 
psykisk sjuk på en allmän plats är mycket liten. Mörkertalet är inte heller stort som vid 
andra brottstyper, som exempelvis vid brott i nära relationer. Gärningsmän och 
brottsoffer har ofta missbruksproblem och/eller psykiska problem (Peterson & Rying, 
2004). Brottoffret i sig själv har inte någon betydelse för den instrumentelle 
gärningsmannen, utan används för att tillfredsställa dennes behov. Instrumentella 
gärningsmän hävdar i mindre utsträckning minnesförlust vid en jämförelse med reaktiva 
gärningsmän. Ungefär dubbelt så många reaktiva gärningsmän hävdar minnesförlust 
(Christianson et. al., 2007). 
 
Psykopater är vanliga gärningsmän bland dem som begår instrumentellt våld, närmare 
bestämt 90 procent. När en psykopat berättar om brottet är det vanligt att denne 
minimerar själva planeringen av mordet och överdriver offrets roll i brottet 
(Christiansson et. al., 2006; Porter et. al., 2007). En psykopat visar olika tecken, bland 
annat att vara munvig och charmig, avsaknad av ånger- och skuldkänslor, 
empatistörning, att vara svekfull och manipulativ samt att vara egocentrisk (Hare, 
1997). Om en gärningsman diagnostiserad med psykopati säger sig att ha minnesförlust 
angående vad som har hänt, skall rättsväsendet vara uppmärksam eftersom psykopater 
har en tendens att ljuga och simulera. Psykopater är en subgrupp när det gäller 
gärningsmän som begår mord, detta eftersom de är benägna att komma ihåg mord de 
begått olikt andra gärningsmän samt även framföra avsiktligt förändrade redogörelser av 
dessa. Att psykopatiska mördare skulle uppleva minnesförsämring av dissociativt 
ursprung är därför inte troligt (Porter et. al., 2007). Psykopater torde inte drabbas av 
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minnesförlust eftersom de är relativt lugna i brottsögonblicket och därmed i större 
utsträckning skulle komma ihåg vad som hänt (Jelicic & Merckelbach, 2007).  
 
Calhoun och Weston (2003) har tillsammans utformat en teori om en väg som leder till 
instrumentellt våld. Denna teori innehåller sex steg och individer som utför en planerad 
våldshandling följer dessa sex steg. Antingen kan individen gå steg för steg framåt, men 
individen kan också backa tillbaka för att sedan gå ett steg framåt igen. Det är 
individuellt hur lång tid det tar att gå från ett steg till ett annat. För någon kan det ta år 
att gå igenom dessa steg, medan det för någon annan endast kan ta några timmar. De sex 
stegen är missnöjdhet, idé, research och planering, förberedelse, närmande, och 
slutligen själva attacken (grievance, ideation, research and planning, preparation, breach 
och attack). Steg ett är missnöjdhet och det innebär att individen exempelvis visar 
tecken på en önskan om hämnd, önskan att få erkännande eller berömmelse, en känsla 
av att vara orättvist behandlad eller en känsla av att ha förlorat något. Steg två är idén. 
De allra flesta individer drabbas en eller ett flertal gånger av missnöjdhet, men de flesta 
lägger det bakom sig och fortsätter framåt. Men individer som har våldsamt uppsåt kan 
inte göra det, och ser våld som den enda utvägen. De beslutar sig istället att ta till våld, 
och genom att tänka den tanken har individen tagit det andra steget på våldets väg. 
Exempel på idé-fasen är att individen pratar med andra om sina tankar och planer, att 
våld är det enda alternativet, att individen har en fascination av vapen eller att vara 
fixerad vid vissa datum som exempelvis årsdagar för något som individen tidigare råkat 
ut för. Gärningsmannen kan även hota offret om att något kommer att ske i framtiden. 
Research och planering är steg tre. Efter att individen har bestämt sig för att använda 
sig av våld inträder nästa fas. Individen måste utföra research och planera hur själva 
attacken skall gå till. Exempel på detta är att individen samlar in information och 
förföljer sitt offer. Gärningsmannen tar reda på när offret kommer hem, vilka tider offret 
passar, vart offret rör sig, vilka offret umgås med, vilka tider offret är ensamt och så 
vidare. Steg fyra är förberedelsen. I denna fas arrangerar gärningsmannen exempelvis 
hur transporten till och från brottsplatsen skall ske, inskaffar eventuellt vapen eller 
annan utrustning som kan komma att behövas, såsom till exempel speciella kläder. Om 
gärningsmannen har planerat att begå självmord efter attacken arrangerar denne även 
exempelvis sin egen begravning, skriver över hus eller bil på eventuell närstående och 
så vidare. Steg fem innefattar närmandet. Gärningsmannen närmar sig offret i hemlighet 
och utforskar offrets säkerhet. Det kan bland annat vara att gärningsmannen går in i 
offrets lägenhet utan att offret vet om det eller att gärningsmannen tar sig med taxi till 
platsen där attacken skall ske. Det sjätte och sista steget är själva attacken. I denna fas 
sker genomförandet av den planerade attacken (Calhoun & Weston, 2003). Christianson 
m.fl. (2007) anser att en gärningsman inte kan ha äkta minnesförlust under alla dessa 
steg. När det gäller det reaktiva våldet utgår steg tre (research och planering) och fyra 
(förberedelsen) i modellen av Calhoun och Weston (2003) eftersom det rör sig om ett 
impulsivt brott. 
 
Syfte 
När det gäller gärningsmäns minne före, under och efter brottet har forskning av 
Christiansson m.fl. (2006) visat att det både hos den reaktiva och instrumentella 
gärningsmannen var vanligast att inte komma ihåg vad som har hänt under själva 
brottstillfället, dock var detta vanligast hos gruppen som begått reaktivt våld. Däremot 
kan gärningsmannen komma ihåg vad som har hänt innan och efter brottet. Fler reaktiva 
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gärningsmän än instrumentella gärningsmän hävdar minnesförlust under förhören. 
Gärningsmän som hävdar minnesförlust genom hela polisutredningen är även det 
vanligast hos reaktiva gärningsmän (Christianson et. al., 2007). 
 
Syftet med föreliggande undersökning var att studera hur stor del av gärningsmännen 
som begått instrumentella (planerade) och reaktiva (impulsiva) våldsbrott (mord 
respektive mordförsök) som hävdade minnesförlust samt undersöka hur 
minnesförlustens utseende. Reaktiva gärningsmän förväntas vara dem som i större 
utsträckning hävdar minnesförlust jämfört med instrumentella gärningsmän 
(Christianson et. al., 2007). Vid mord förväntas gärningsmannen i större utsträckning 
hävda minnesförlust jämfört med mordförsök. Detta på grund av att vid mordförsök 
överlever offret, vilket innebär att gärningsmannen i högre utsträckning tvingas bemöta 
påståenden från offret. Att hävda minnesförlust i en sådan situation är således en dålig 
strategi jämfört med om det skulle röra sig om mord.  
 
För att vidare undersöka om den hävdade minnesförlusten är simulerad eller äkta 
undersöks om gärningsmannen beskriver att den har skarpa eller suddiga gränser. 
Tidigare forskning (Christianson et. al., 2006; Christianson et. al., 2007) visar, som 
tidigare nämnts, på att skarpa gränser tyder på simulerad minnesförlust och suddiga 
gränser tyder på äkta minnesförlust. 
 
 

Metod 
 

Undersökningsdeltagare 
Sammanlagt har 44 utredningar studerats, där det förekom en gärningsman samt ett 
brottsoffer, det vill säga 44 gärningsmän. Åldern på gärningsmännen som har 
undersökts har ett medelvärde på 37 år (SD = 15 år). Av gärningsmännen var 35 stycken 
(84,1 %) män, medan 7 stycken (15,9 %) var kvinnor. 
 
Tabell 1. Bakgrundsvariabler 
 Typ av våld  Typ av brott  
 
 

Reaktivt 
 
n=18 

Instrumen-
tellt 
n=26 

Mord 
 
n=22 

Mordförsök 
 
n=22 

Gärningsmannen     
Organisk påverkan* 12 16 13 15 
Signaler om psykisk ohälsa 3 17 6 14 
     
Offret     
Känd 14 19 20 13 
Okänd 4 7 2 9 

*Organisk påverkan innefattar alkohol, droger eller medicin. 
 
 
Material 
Materialet som användes var avslutade polisutredningar. Gärningsmannen hade blivit 
lagförd för brottet i första instans (det vill säga tingsrätten) och i vissa fall även i högre 
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instanser. Rubriceringen har varit mord, försök till mord eller försök till dråp. Försök till 
mord samt försökt till dråp benämns i denna studie som mordförsök. Utredningarna var 
från olika polismyndigheter och i vissa fall var gärningsmannen man och i andra fall 
kvinna som framgår ovan, detsamma gällde brottsoffret. En geografisk avgränsning har 
ej gjorts bland annat på grund av att det inte sker speciellt många mord i Sverige. Inte 
heller har någon avgränsning gjorts när det gäller kön och ålder. 
 
Procedur 
Rikskriminalpolisen skickade information om utredningarna, det vill säga en kort 
gärningsbeskrivning, plats och gärningstidpunkten samt utredarnas namn. Utredarna 
ringdes sedermera upp och studiens syfte förklarades samt att denna studie var en del i 
en fortlöpande forskning. Vidare förklarades sekretessen i projektet som tillämpades 
samt vad i utredningen som var intressant, i detta fall förhörsprotokollen med 
gärningsmannen samt det tekniska protokollet. Med detta tillvägagångssätt fick alla 
utredare ta del av lika information. Vissa av utredningarna hade arkiverats varvid det 
försvårade förfarandet något i att få tillgång till dem. Då behövdes en skriftlig begäran 
för att få ta del av utredningarna, varefter begäran genomgick en sekretessprövning av 
respektive polismyndighet. Utredningarna skickades sedermera till professor Sven Å. 
Christiansson vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Därefter lästes 
utredningarna igenom ett flertal gånger och därpå kodades. 
 
Eftersom denna studie ingår i ett redan pågående fortlöpande projekt fanns redan ett 
befintligt kodningsschema att tillgå. Det slutgiltiga schemat bestod av 117 variabler. 
Efter inkodningen utfördes statistiska beräkningar, Chi-2-test användes. 
 
Reaktivt respektive instrumentellt våld 
Vid operationalisering och kodning av reaktivt respektive instrumentellt våld användes 
tidigare inarbetade begrepp som tidigare studier har använt sig av. Denna studie har 
utgått från följande kriterier: Reaktivt våld innebär att våldet är omedelbart, snabbt och 
ger ett kraftfullt känslomässigt svar. I vissa fall kan det dock förekomma viss planering. 
Det primära är att skada offret. Offret är ofta en närstående eller någon som 
gärningsmannen känner väl. Med instrumentellt våld avses i denna studie planerat våld 
som är målinriktat, som inte föregås av någon provokation från offret, och offret har en 
liten personlig betydelse för gärningsmannen (Christianson et. al., 2006). En 
gärningsman som utför instrumentellt våld benämns som en instrumentell gärningsman 
och en gärningsman som begår reaktivt våld benämns som en reaktiv gärningsman. I de 
fall där oklarhet om gärningsmannen skulle ingå i instrumentella eller den reaktiva 
gruppen skedde klassificering i samråd med handledaren professor Sven Å. 
Christiansson. 
 
För att en gärningsman skall bedömas som en gärningsman med minnesförlust skall 
denne under samtliga förhör hålla fast vid sin hävdade minnesförlust. Om 
gärningsmannen först hävdar minnesförlust för att under senare förhör frångå detta och 
berätta sin version av brottsskedet räknas detta ej som minnesförlust. 
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Resultat 
 

Nedan redovisas resultaten om gärningsmannen hävdar minnesförlust vid typ av våld 
respektive typ av brott. Av de gärningsmän som hävdat minnesförlust analyseras om 
minnesförlusten har skarpa eller suddiga gränser i relation till typ av våld respektive typ 
av brott. 
 
Analysen visade på en signifikant skillnad mellan typ av våld med avseende på hävdad 
minnesförlust (X2

1 = 4.85, p = .028), gärningsmän som hade begått reaktivt våld 
hävdade i större utsträckning minnesförlust (se Tabell 2). Däremot var det ej en 
signifikant skillnad mellan typ av våld med avseende på minnesförlustens utseende (p = 
.182), gärningsmän som hade begått reaktivt våld hade dock i större utsträckning 
skarpare gränser (se Tabell 2). Inom gruppen reaktiva gärningsmän är det dock lika 
vanligt med suddiga gränser som skarpa gränser, medan det är vanligare att 
instrumentella gärningsmän har suddiga gränser än skarpa gränser. 
 
Tabell 2. Gärningsmannens minne för typ av våld 
 Typ av våld 
 Reaktivt Instrumentellt 
Gärningsmän som hävdar minnesförlust, 
n=44 

  

  Ja 10 6 
  Nej 8 20 
   
Skarpa respektive suddiga gränser hos 
gärningsmän som hävdat minnesförlust, 
n=16 

  

  Skarpa 5 1 
  Suddiga 5 5 

 
 
Det fanns trendsignifikanta skillnader mellan typ av brott med avseende på hävdad 
minnesförlust (X2

1 = 3.85, p = .060). Gärningsmän som hade begått mordförsök 
hävdade i mindre utsträckning minnesförlust (se Tabell 3). Analysen visade ej på en 
signifikant skillnad mellan typ av brott med avseende på minnesförlustens utseende (p = 
.330), gärningsmän som begått mord hade dock oftare skarpa gränser (se Tabell 3). 
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Tabell 3. Gärningsmannens minne för typ av brott 
 Typ av brott 
 Mord Mordförsök 
Gärningsmän som hävdar minnesförlust, 
n=44 

  

  Ja 11 5 
  Nej 11 17 
   
Skarpa respektive suddiga gränser hos 
gärningsmän som hävdat minnesförlust, 
n=16 

  

  Skarpa 5 1 
  Suddiga 6 4 

 
 

Diskussion 
 
Syftet med föreliggande undersökning var att studera hur stor del av gärningsmännen 
som begått instrumentella respektive reaktiva våldsbrott (mord respektive mordförsök) 
som hävdade minnesförlust samt undersöka minnesförlustens utseende. Reaktiva 
gärningsmän förväntas vara dem som i större utsträckning hävdar minnesförlust jämfört 
med instrumentella gärningsmän (Christianson et. al., 2007). Vid mord förväntas 
gärningsmannen i större utsträckning hävda minnesförlust jämfört med mordförsök. 
 
Studier av Jelicic och Merckelbach (2007) och Kopelman (1987) visar att cirka 20 till 
30 % av gärningsmännen hävdar brottsrelaterad minnesförlust. Denna studies resultat är 
36,4 % vilket stämmer relativt väl med tidigare studier. Inom gruppen reaktiva 
gärningsmän är det 10 stycken (55,6 %) som hävdar minnesförlust. Inom gruppen 
instrumentella gärningsmän är det 6 stycken (23,1 %). Detta stöder de antaganden som 
gjordes, det vill säga att gärningsmän i den reaktiva gruppen är dem som hävdar 
minnesförlust i högre grad. Detta var ett signifikant resultat. Resultatet stämmer även 
väl överens med tidigare forskning som säger att ungefär dubbelt så många reaktiva 
gärningsmän hävdar minnesförlust jämfört med instrumentella gärningsmän 
(Christianson et. al., 2007). Vid mord är det 11 stycken (50 %) som hävdar 
minnesförlust och vid mordförsök är det 5 stycken (22,7 %). Detta resultat stödjer de 
antaganden som gjordes, resultatet var dock ej signifikant, men trendsignifikant. 
Spekulativt skulle detta alltså kunna förklaras med att om det inte finns någon levande 
målsäganden är det lättare för gärningsmannen att genom hela utredningen hävda 
minnesförlust och ha det som en strategi. Vid mordförsök, där det finns en målsägande 
vid liv, är det svårare att använda minnesförlust som en strategi, det vill säga att 
simulera minnesförlust. 
 
Analysen visade ej på en signifikant skillnad mellan typ av våld med avseende på 
minnesförlustens utseende. Gärningsmän som hade begått reaktivt våld hade dock i 
större utsträckning skarpare gränser. Bland de gärningsmän som hävdade minnesförlust 
var skarpa gränser mindre förekommande bland de individer som har använt 
instrumentellt våld. Tidigare studier av Christianson m.fl. (2006, 2007) visar att skarpa 
gränser av vad gärningsmannen minns är tecken på simulerad minnesförlust. Resultaten 
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tyder alltså på att reaktiva gärningsmän i högre utsträckning simulerar minnesförlust. 
Inom gruppen reaktiva gärningsmän är det dock lika vanligt med skarpa eller suddiga 
gränser. Inom gruppen instrumentella gärningsmän är det vanligare med suddiga 
gränser, vilket kan tyda på organisk eller dissociativ minnesförlust eftersom dessa typer 
av minnesförlust kännetecknas av suddiga gränser (Christianson et. al., 2006). Vid typ 
av brott var resultatet inte heller signifikant. Bland de gärningsmän som hävdade 
minnesförlust var skarpa gränser i högre grad förekommande bland gärningsmän som 
har begått mord. Enligt tidigare resonemang tyder detta på att gärningsmannen i högre 
utsträckning simulerar minnesförlust vid mord eftersom detta kan vara en användbar 
strategi. 
 
I denna studie var det vanligt att gärningsmännen i samtliga grupper var påverkade vid 
brottstillfället av exempelvis alkohol eller droger. Det var dock mer förekommande hos 
de reaktiva gärningsmännen (66,7 %) än hos de instrumentella gärningsmännen (61,5 
%). Denna tendens är i linje med tidigare forskning, till exempel Christianson m.fl. 
(2007), det vill säga att det är fler reaktiva gärningsmän som är påverkade. En 
bidragande orsak till det höga antalet påverkade i gruppen reaktivt våld skulle 
spekulativt kunna vara själva inverkan av berusningen, det skulle kunna ses som den 
utlösande faktorn. När det gäller de instrumentella gärningsmännen torde inte 
berusningen ha någon inverkan eftersom i den instrumentella karaktären finns redan ett 
uppsåt och en planering. Däremot kanske det är så att de instrumentella gärningsmännen 
istället använder droger som ett hjälpmedel för att behålla lugnet i samband med 
attacken. I materialet är det dock ej specificerat vilka sorters droger som har använts av 
gärningsmännen i de respektive grupperna. Med andra ord finns det ej någon kunskap 
om drogernas karaktär, det vill säga om det är droger med lugnande inverkan eller 
droger som stimulerar. 
 
Uppvisandet av signaler på psykisk ohälsa innan själva brottet var vanligast hos de 
instrumentella gärningsmännen. Signaler om psykisk ohälsa är en faktor som ej kunnat 
återfinnas i tidigare studier. Emellertid skulle det kunna kopplas samman med Calhoun 
och Westons (2003) modell om vägen till instrumentellt våld. Spekulativt kan det vara 
så att den psykiska ohälsan är det som medför att gärningsmannen går vidare från steg 1 
(missnöjdhet) till steg 2 (idén) och vidare eftersom Calhoun och Weston menar att 
många av oss drabbas av missnöjdhet men väljer att lägga det bakom oss. Vid 
jämförelse av typ av brott var det mest vanligt att gärningsmännen inte gav några 
indikationer på psykisk ohälsa vid mord, medan det hos gärningsmän som begått 
mordförsök var det mer är dubbelt så vanligt med dessa indikationer. 
 
Det är vanligast inom både den reaktiva och instrumentella gruppen att gärningsmannen 
och offret känner varandra. Studier av Christianson m.fl. (2006) visar att reaktiva 
gärningsmäns relation till offret oftast är en anhörigrelation, medan instrumentella 
gärningsmän i de flesta fall inte har någon personlig koppling till offret. Detta talar emot 
denna studies resultat, men det bör tas i åtanke att relaterade studier endast undersöker 
mord, medan denna studie studerar både mord och mordförsök, vilket rent spekulativt 
kan vara det som medför skillnaden. Vid mord är det i nästan alla fall så att 
gärningsmannen och offret känner varandra. Gällande mordförsök är det även där 
vanligast med att gärningsman och offer känner varandra. Enligt studier av 
Brottsförebyggande Rådet (Brå), som tidigare refererats till, är det vanligast vid mord 
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att gärningsman och offer känner varandra, dock presenteras ej någon statistik för 
mordförsök (Peterson & Rying, 2004). 
 
Begränsningar 
En begränsning är att det är ett begränsat underlag av utredningar, det vill säga 44 
stycken, som har studerats och använts i denna studie. Vid vidare studier inom detta 
område, med större tidsutrymme, rekommenderas att ett större antal utredningar 
studeras för att bättre spegla populationen. Ytterligare en begränsning har varit att ett 
flertal av förhören har varit utskrivna i konceptform och ej som dialogform, vilket 
medför att det är svårt att få en mer fördjupad information om hur gärningsmannen 
uttrycker sig. Det är då upp till utredaren eller personen som skriver rent förhören att 
uppmärksamma skiftningar eller ordval och så vidare i gärningsmannens eventuella 
berättelse. För att samla in data har, som tidigare nämnts, utredningar lästs igenom. 
Dock har ej samtal förts med varken gärningsmän eller utredare, vilket skulle kunna ha 
lett till mer information speciellt när förhören varit utskrivna i konceptform. Detta kan 
ha medfört begränsningar i materialet. 
 
Vidare forskning 
Denna studie kan ses som en förstudie som ger en indikation på resultat när både mord 
respektive mordförsök undersöks. Studien kan användas som en grund för att gå vidare 
med en mer fördjupad studie. 
 
Vidare forskning inom samma område skulle vara att komplettera, en liknande studie 
som denna, med intervjuer med gärningsmännen för att exempelvis få en eventuell 
förklaring till motivet till brottet eller varför gärningsmännen valde att hävda 
minnesförlust initialt för att vid senare förhör berätta sin version av vad som hände vid 
brottstillfället. Drogernas inverkan är en annan intressant vinkel att göra en fördjupning 
i, exempelvis skulle studien försöka utreda om det är några droger som är mer 
förekommande än andra och om det skiljer sig mellan reaktiva och instrumentella 
gärningsmän. Annan intressant vidare forskning skulle vara att studera om det 
föreligger några personlighetsstörningar, såsom psykopati, vid mord respektive 
mordförsök. Då kanske först och främst inom gruppen instrumentella gärningsmän där 
det, som tidigare nämnt, är mycket vanligt med psykopater. 
 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis stödjer denna studie tidigare forskning på ett flertal punkter, 
framför allt när det gäller typ av våld. Den stora skillnaden med denna studie gentemot 
andra tidigare studier som refereras till är, som tidigare nämnts, att även mordförsök 
inkluderas. I tidigare forskning har studierna endast innefattat mord.  
 
Reaktiva gärningsmän hävdar i högre utsträckning minnesförlust jämfört med 
instrumentella gärningsmän. Detta resultat stödjer de antaganden som gjordes initialt i 
studien och därmed tidigare forskning. Resultatet var signifikant. Vid typ av brott var 
det mer förekommande att gärningsmän som begått mord hävdade minnesförlust, något 
som också stämmer med studiens antaganden. Resultatet var trendsignifikant. Det är 
vanligare att reaktiva gärningsmän har skarpa gränser jämfört med instrumentella 
gärningsmän. Skarpa gränser är, enligt tidigare studier, ett tecken på simulerad 
minnesförlust. Det kan sägas att reaktiva gärningsmän i högre utsträckning simulerar sin 



12 

minnesförlust. Resultatet var ej signifikant. Vid typ av brott var resultatet inte heller 
signifikant. Bland de gärningsmän som hävdade minnesförlust var skarpa gränser i 
högre grad förekommande bland gärningsmän som har begått mord. 
 
Det är vanligt förekommande att gärningsmän i samtliga grupper var påverkade vid 
själva brottstillfället, dock var det vanligast hos reaktiva gärningsmän. Att påverkan är 
vanligast hos reaktiva gärningsmän stöds av tidigare forskning. Psykisk ohälsa innan 
själva brottstillfället är vanligast hos de instrumentella gärningsmännen. Vid 
mordförsök är det vanligare med dessa signaler än vid mord. Gärningsman och offer 
känner oftast varandra i samtliga grupper. Vidare kan sägas att 36,4 % av 
gärningsmännen i studien hävdar minnesförlust. Tidigare studier visar ett resultat på 20-
30 %. 
 
Resultaten med avseende på vald gruppindelning lockar till vidare studier för att djupare 
belysa gärningsmäns minnesförlust. 
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