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Abstract  
 
Sturup, J. (2005) En rättspsykiatrisk populationsstudie över tid 
 
 
Uppsatsen syftar till att ge en allmän beskrivning av den grupp som kommer till 

rättspsykiatrisk undersökning samt att utreda gruppens förändring över en period på sju år. 

Variabler som behandlas är kön, invandrarbakgrund, diagnos, brott och påföljd. Uppsatsen 

som är en kvantitativ studie, kan ses som ett inlägg i debatten kring den allvarligt psykiskt 

störda brottslingen. 

 

Uppsatsen är en retrospektiv registerstudie utifrån ett medicinskt kriminologisk perspektiv. 

Materialet består av 4466 stycken rättspsykiatriska undersökningar mellan åren 1998 och 

2004 och inhämtades från Rättsmedicinalverkets centrala arkiv. I resultatet framkommer att 

personlighetsstörningar i allt mindre utsträckning anses utgöra en allvarlig psykisk störning. 

Samtidigt blir de allt mindre frekventa som diagnoser inom gruppen. Psykossjukdomar är de 

diagnoser som i högst utsträckning anses utgöra en allvarlig psykisk störning. Kvinnor 

bedöms i en klart högre utsträckning än män lida av en allvarlig psykisk störning. Det 

förekommer ingen skillnad mellan svenskar och invandrare i bedömningen av allvarlig 

psykisk störning. Dock diagnostiseras invandrare oftare med psykosdiagnoser samt skattas att 

fungera sämre enligt GAF-skalan. Våldsbrottens andel bland de undersökta har ökat. Dock 

utgörs det främst av en ökning i hot och misshandel och kan inte påvisas vara relaterat till en 

ökning i dödligt våld. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: ”allvarlig psykisk störning”, ”rättspsykiatrisk populationsstudie”, rättspsykiatri, 

”kvantitativ studie”, ”rättspsykiatrisk undersökning”, ”forensic psychiatry population”, 

”severe mental disorder” och ”forensic psychiatry” 
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Del I 
”although we shall be looking at a number of the 
psychiatric, legal and administrative barriers that may 
stand in the way of an effective and co-ordinated 
service for mentally disordes offenders, there is a very 
real need to examine our own attitudes and not hide 
defensivly behind them by projecting them on to others 
(Prins, 1993, sid. 4, min kursivering)” 

 
 

1. Inledning 
Kapitlet där citatet är hämtat heter ”Offender – Patients: the people nobody owns” och 
inlägget kom under en konferens i England. Jag anser att kärnan till problemet med allvarligt 
störda brottslingar har sin grund i det som citatet påpekar. Genom att olika institutioner, 
såsom socialtjänsten, beroendevården och även rättspsykiatrin, frånsäger sig ansvaret 
undkommer de dessa problematiska klienter. Med följden att hjälpen till den enskilda 
individen blir bristfällig klarar institutioner de ekonomiska ramarna som satts upp för 
verksamheten.  
 
Även i Sverige har problematiken uppmärksammats: 
 

”Av någon anledning, troligen av såväl budgetmässiga skäl som brist på intresse, väljs 
dessa patienter bort av de olika vårdgivare som är aktuella genom hänvisning till någon 
annan. (Hagelbäck-Hansson, Ahlberg, Hedén, Kristiansson, Edström, m. fl., 2003, 
sid. 3345)” 

 
Den psykiskt störda brottslingen är enligt min mening inget socialt isolerat problem som 
endast skall skötas inom rättspsykiatrin. Då en individ döms till fängelse istället för 
rättspsykiatrisk vård innebär det inte att individen är helt symptomfri eller frisk. Det innebär 
bara att individen i lagens mening inte kan ses så allvarligt sjuk att individen inte kan ta 
ansvar för den brottsliga handling den begått. Uppsatsen kan ses som ett inlägg i debatten om 
vem som bär ansvaret för den psykiskt störda brottslingen. Samtidigt som det handlar om 
ansvar handlar det även om revir. För att socialtjänsten, beroendevården och andra 
inrättningar skall kunna komma in och ta ansvar måste rättspsykiatrin även släppa in dom på 
arenan. Shepherd (1993) för ett resonemang angående detta. Han skriver: 
 

”long-term needs across a wide range of problems areas (psychiatric, psychological, 
social, occupational, etc) and these needs can only be met by co-operating between a 
number of different agencies (health, social services, housings, voluntary bodies, etc) 
Both groups may also spend periods of time away from normal society and therefore 
face problem of social re-integration (Shepherd, 1993, sid. 166)” 

 
Även om rättspsykiatrin har det övergripande ansvaret för de allvarligt psykiskt störda 
brottslingarna är socialtjänsten och psykiatrin med och delar ansvaret. Ett ofta påpekat 
problem inom rättspsykiatrin är problematiken att behandla patienterna i öppenvård 
(Levander, 2003, sid. 2236). Även socialtjänsten har problem med behandlingen av dessa 
klienter. Levander skriver:   
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”…har kvar psykossymtom trots adekvat medicinering. De har i många fall tillräckligt 
med insikt för att vilja ta emot vård, men vårdplatserna saknas och kommunens 
omhändertagande räcker inte. (Levander, 2003, sid. 2237)” 

 
Enligt lagstiftning är instanserna skyldiga att samarbeta angående vårdplaneringen. 
Socialstyrelsen menar att detta samarbete inte fungerar tillfredsställande (Socialstyrelsen, 
2003, sid. 13). Av de personer som kommer till rättspsykiatrisk undersökning har en stor 
andel kontakt med socialtjänsten. Inom gruppen finns även ett utbrett missbruk och beroende 
och därmed ofta en kontakt med missbruksenhet och/eller beroendevård. Enligt Haggård-
Grann & Gumpert (2005, sid. 12) blir socialtjänsten och andra institutioner utanför 
rättspsykiatrin ofta det forum där dessa klienter ventilerar sina farhågor om framtida 
våldshandlingar. 
 
Jag har som intention att i denna uppsats att beskriva och analysera statistiken kring de 
personer som kommer till rättspsykiatriskt undersökning. Statistik och forskning kring de 
personer som kommit till rättspsykiatrisk undersökning och vårdats enligt lagen om 
rättspsykiatrisk vård (1991:1129) har varit eftersatt (Uliczka, 2001, sid. 2638). Tidigare 
forskning inom ämnet rättspsykiatri påvisar vikten av att studera rättspsykiatrin och dess fält. 
Grann & Holmberg (1999) skriver: 
  

”The interface between law and practice is an important field of study. Much money and 
effort is put into revisions and refinements of legislative frameworks, but sometimes less 
so in the evaluation of their implementation. Follow-up on forensic psychiatric 
legislation and clinical practice is vital for a sound justice system and the protection of 
individuals´ legal rights (Grann & Holmberg, 1999, sid. 125)” 

 
Efter flertalet olyckliga händelser i Sverige har röster höjts för bättre vård och bättre 
instrument, som t, ex, ett nationellt register för tvångsvårdade. Syftet skulle då vara att hjälpa 
denna eftersatta grupp och undvika fler sådana händelser (Socialstyrelsen, 2005a, sid. 1-2; 
Socialstyrelsen, 2005b, sid.10; Socialstyrelsen, 2003, sid. 17-20; Socialstyrelsen, 2000, sid. 7; 
Levander, 2003, sid. 2236; Hagelbäck-Hansson, Ahlberg, Hedén, Kristiansson, Edström, m. 
fl., 2003, sid. 3345). Frågan om vårdkvalitén inom rättspsykiatrin har även väckts 
internationellt (Hodgins, 2001, sid. 427-446). Området rättspsykiatri och dess gränsområden 
är också en stor kostnad för staten. I Rättsmedicinalverkets årsberättelser för år 2004 framkom 
det att varje rättspsykiatrisk undersökning som skedde på en person som var häktad kostade 
183 000 kronor (Rättsmedicinalverket, 2005, sid. 6). En patient som vårdas inom den 
rättspsykiatriska slutenvården kostar 1,7 miljoner per år. Vissa indikationer på att den 
rättspsykiatriska vården tar allt större resurser från den allmänna psykiatrin har nu även 
påvisats (Östman & Kjellin, 2004, sid. 3185; Seto, Harris & Rice, 2004, sid. 577). Ungefär en 
femtedel av det totala antalet vårdplatser inom psykiatrin är avsatta för de rättspsykiatriska 
patienterna (Kullgren, 2003, sid. 14; Seto, Harris & Rice, 2004, sid. 578). 
 
Jag vill utifrån mitt val av teori och metod påpeka att jag inte gör anspråk på att skildra den 
”objektiva” sanningen. Jag gör heller inte anspråk på att skildra den psykiskt störda 
brottslingens upplevelse eller syn på förfarandet kring denne. May (2001) skriver angående 
statistik:  
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”Statistiska data går alltså inte att betrakta som ”sociala fakta”, utan de måste uppfattas 
som sociala och politiska konstruktioner, baserade på intressen hos dem som initierade 
den statistiska forskningen, det vill säga uppdragsgivarna. (May, 2001, sid. 93)” 

 
Citatet påvisar hur flytande verkligheten är i vårat samhälle. Inget är konstant, inte ens kön 
behöver vara samma under hela livet längre, numera kan en människa till och med byta kön 
om den vill. Statistiken hjälper oss inte att förstå andra människor bättre på individnivå, dock 
hjälper den oss att se strukturer i samhället vilket kan ge oss förklaringar till varför en social 
företeelse fungerar på ett visst sätt. 
 
Att denna uppsats är skriven på institutionen för socialt arbete kan för vissa te sig 
anmärkningsvärt. Då jag har sökt tidigare forskning har jag funnit att det medicinska 
perspektivet är överväldigande störst, även om jag funnit några undersökningar utifrån en 
kriminologisk teori. Några undersökningar utifrån socialt arbete förutom Airaksinen (2004) 
har jag däremot inte funnit1. För vissa läsare med bakgrund i socialt arbete kan uppsatsen att 
kännas tung och medicinskt. För läsare med bakgrund inom medicin kan vissa delar av 
uppsatsen kännas svår att förstå och vissa antaganden medicinskt omotiverade. Min tanke är 
dock att anlägga ett samhällsvetenskapligt perspektiv på detta socialmedicinska problem. 
 
Psykiatrireformen kan numera förklaras avklarad. Detta har lett till att dessa individer som 
denna uppsats kommer att handla om till viss del är socialtjänstens och det sociala arbetets 
ansvarsområde, oberoende om socialtjänsten och det sociala arbetet vill det eller inte. Jag har 
svårt att se att någon på allvar skulle hävda att psykiskt sjuka individer, vilka ibland är både 
hemlösa och missbrukare, som begår brott inte skulle vara ett socialt problem. 
 
 

                                                 
1 Dock har jag funnit viss litteratur inom ämnet allvarligt psykisk störda brottslingar utifrån socialt arbete. Se t, 
ex, The mentally disorded offender in an era of community care (1993) av Watson och Grounds, samt 
Criminology for social work (1995) av Smith. 
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2. Syfte och frågeställning 
Syfte 
Uppsatsen syftar till att beskriva och analysera den grupp som kommer till rättspsykiatrisk 
undersökning samt analysera om, och i så fall hur, denna grupp har förändrats över tid. 
 
Problemformulering och frågeställningar 
Har den rättspsykiatriska populationen förändrats över en sjuårsperiod och i så fall hur? 
 
Denna problemformulering kan konkretiseras i följande två frågeställningar 
Vilka personer kommer till rättspsykiatriska undersökningar och vilka brott har de begått? 
Vilka personer anses vid undersökningen vara allvarligt psykiskt störda? 
 
Teman 
För att förenkla för läsaren har jag har delat in uppsatsen centrala undersökningsdel i fem 
teman och inleder varje tema genom att förklara vad jag kommer att belysa: 
 

I. Allmän presentation av gruppen 
II. Brott och påföljder 
III. Diagnoser 
IV. Vem bedöms lida av en allvarlig psykisk störning 
V. Analys 

 
 
3. Bakgrund 
Jag kommer kort att gå igenom förfarandet från brott till rättspsykiatrisk undersökning och 
vidare till val av påföljd.  
 
Efter ett brott som inte kan stanna vid böter, och där det finns övertygande bevisning eller om 
den tilltalade har erkänt, kan en rättspsykiatrisk undersökning ske. Försvaret, åklagaren eller 
domstolen kan initiera den men domstolen tar beslutet huruvida den skall utföras eller inte. 
Orsaken till initiering kan vara olika, allt ifrån ett annorlunda tillvägagångssätt vid ett brott, 
annorlunda beteende under häktningstiden eller en tidigare psykiatrisk sjukdoms historia. 
Undersökningen sker i regi av Rättsmedicinalverket som är en förvaltningsmyndighet och är 
underställd Justitiedepartementet. 
 
Den rättspsykiatriska undersökningen kan ske oberoende av om den tilltalade är häktad eller 
inte. Ofta sker en mindre undersökning först, en så kallad § 7-undersökning, om 
återfallsrisken i grov brottslighet inte bedöms som stor kan den läkare som utför § 7-
undersökningen rekommendera rättspsykiatrisk vård. Om läkaren är osäker på huruvida 
individen lider/led av en allvarlig psykisk störning eller om läkaren inte är säker på 
återfallsrisken kan den rekommendera en rättspsykiatrisk undersökning.  
 
Ett team som består av en rättspsykiater, en psykolog, en kurator och i de flesta fall av 
omvårdnadspersonal undersöker den tilltalade. Individen utreds psykologiskt, socialt samt 
medicinskt för att se om personen vid tillfället för gärningen/gärningarna led eller vid 
undersökningen lider av en allvarlig psykiskt störning. Detta betyder inte att teamet skall 
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utreda om personen är sjuk eller inte, vilken är en vanlig föreställning i media. Teamet skall 
undersöka om individen kan anses vara så sjuk att han i lagens mening led av en allvarlig 
psykiskt störning och därför inte kan anses vara ansvarig för sin handling (gärningen). Eller 
att personen under undersökningen är sjuk och därför är i behov av rättspsykiatrisk vård och 
bör dömas till vård eller annan påföljd. De olika bedömningspunkterna vid en undersökning 
är främst GAF-skattning2 vid gärning och undersökning, diagnos, allvarlig psykisk störning 
samt rekommenderad påföljd. Teamet tar aldrig ställning i skuldfrågan. 
 
Beroende på vad teamet kommer fram till kan utlåtandet resultera i olika rekommendationer 
angående påföljd. Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) är den mest förekommande 
påföljden. Utifrån figuren nedan kan vi se de olika utfallen beroende på förekomsten av 
allvarlig psykisk störning:  
 
 Vid gärningen Vid undersökningen Påföljd 
 Ja   Nej  Fängelseförbud 
     LRV-vård ej möjlig 
Allvarlig       
psykisk Ja  Ja  Fängelseförbud 
störning3     LRV-vård möjlig 
 
 Nej  Ja  LRV-vård möjlig 

 
 

Teamets utlåtande är endast en rekommendation till rätten. Om domstolen finner att det finns 
förutsättningar kan domstolen överlämna den tilltalade till rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 
3§ i brottsbalken. Dock kan inte rätten döma den tilltalade till rättspsykiatrisk vård med 
särskild utskrivningsprövning utan att den tilltalade har genomgått en rättspsykiatrisk 
undersökning (Socialstyrelsen, 1996). 
 
 
4. Begreppsdefinitioner 
Rättspsykiatrisk undersökning (RPU): ”Den som har begått ett brott under inverkan av en 
allvarlig psykisk störning får inte dömas till fängelse. Om den som ska dömas är i behov av 
psykiatrisk vård får domstolen istället överlämna den dömde till rättspsykiatrisk vård. /../ 
Beslut om RPU får endast fattas om den misstänkte har erkänt gärningen eller om det finns 
övertygande bevisning samt att påföljden för brottet inte endast kan bli böter. /../ Rpu kan 
genomföras av häktade eller personer som inte är frihetsberövad. Den rättspsykiatriskt 
undersökningen skall genomföras inom fyra veckor för häktade eller sex veckor för personer 
som inte är frihetsberövade. /../Den rättspsykiatriska undersökningen ska utmynna i en 
bedömning av om den undersökte led av en allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället 
samt om denne lider av en allvarlig psykisk störning vid tidpunkten för undersökningen. Om 
domstolen så begärt skall utlåtandet även omfatta en bedömning av behovet av att den 
rättspsykiatriska vården skall förenas med särskild utskrivningsprövning (Adler, Hollstedt, 
Levander, Lidström, Löwenhielm, m. fl. 2005, sid. 555-556)” 
                                                 
2 Se begreppsförklaring och bilaga 3. 
3 Figur efter Socialstyrelsen (2000, sid. 9). 
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Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV): ”En person kan bli föremål för rättspsykiatrisk 
vård efter beslut av domstol att överlämna honom till rättspsykiatrisk vård med eller utan 
särskild utskrivningsprövning (SUP) som påföljd för brott. Den till rättspsykiatrisk vård 
överlämnande har då genomgått psykiatrisk undersökning i form av § 7-undersökning, eller 
rättspsykiatrisk undersökning före domen och konstaterats lida av allvarlig psykisk störning 
(Lidberg, 2000, sid. 133)”  
 
Särskild utskrivningsprövning (SUP): ”Om en person har begått ett brott, under inverkan 
av en allvarlig psykisk störning, och där det till följd av den psykiska störningen finns en risk 
för upprepad allvarlig brottslighet, kan personen dömas till rättspsykiatrisk vård med särskild 
utskrivningsprövning. Den särskilda utskrivningsprövningen innebär att tvångsvården endast 
kan upphöra genom beslut av domstol. (Adler, Hollstedt, Levander, Lidström, Löwenhielm, 
m. fl. 2005, sid. 643)” 
 
Allvarlig Psykisk Störning (APS): ”är ett juridiskt och därmed i viss mån ett politiskt 
begrepp. Det bygger på ett medicinskt underlag men har inte någon betydelse för psykiatrisk 
diagnostik eller behandling annat än när det är aktuellt med tvångsvård 
(Rättsmedicinalverket, 1999, sid. 17)” och  ”Som allvarlig psykisk störning skall räknas 
tillstånd av psykotisk svårighetsgrad, oavsett etiologi, dvs tillstånd med störd 
verklighetsuppfattning och med något av symptomen 
-förvirring 
-tankestörningar 
-hallucinationer 
-vanföreställningar (Socialstyrelsen, 1991, sid. 15)” 
 
Exempel på diagnoser är: reaktiva psykoser, delirium tremens, missbruk i kombination med 
psykos, depressioner utan psykotiska symtom men med självmordsrisk, svårare 
personlighetsstörningar med impulsgenombrott av psykotisk karaktär och andra psykotiska 
episoder med starkt tvångsmässigt beteende, exempelvis kleptomani, pyromani och vissa 
sexuella perversioner (Socialstyrelsen, 1991, sid. 15). 
 
Diagnos: ”Generellt sett avses med denna term att bedömaren identifierar specifika psykiska 
eller somatiska störningar eller sjukdomar. Somliga använder emellertid termen i vidare 
bemärkelse och avser då en omfattande värdering, som inte begränsas till att enbart 
identifiera specifika störningar. Sålunda är i den snävare bemärkelsen av termen endast 
axlarna I, II, II diagnostiska, medan i den vidare bemärkelsen även axlarna IV och V i DSM-
IV liksom andra typer av bedömningar är diagnostiska (Mini–D IV, 2002, sid. 281)”. Olika 
sjukdomar delas in på olika axlar. Om diagnosen bedöms ligga på axel I eller axel II beror på 
olika medicinska och psykologiska kriterier. Jag har valt att inte använda mig av detta mer än 
att kalla den viktigaste diagnosen huvud- eller primärdiagnos. Samt vid de få tillfällen som en 
andra diagnos nämns, för sekundärdiagnos. 
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Global Assasment of Functioning (GAF): Utgör en skala mellan 0 - 1004 där en bedömare 
kan skatta en individs funktionsnivå vid en given tidpunkt. Utgör Axel V i DSM-IV. “Skalan 
är ett enkelt standardinstrument som skall mäta global psykisk hälsa utifrån psykologisk, 
social och yrkesmässig funktionsförmåga (Söderberg, Tungström & Armelius, 2004, sid. 1)” 
Se bilaga 3. 
 
Invandrare: En individ född i utlandet eller med en eller två föräldrar födda i utlandet. 
 
Personlighetstörning: ”sådana avvikelser i personligheten som betraktas som patologiska. 
Personlighet är en beteckning som används för de aspekter av en individs beteende, 
temperament och karaktär som är bestående livet igenom. /../ Personlighetsstörningar är 
djupgående brister och avvikelser i beteendet som ofta ses redan under ungdomsåren eller 
ännu tidigare och som fortsätter i vuxen ålder även om de ibland blir mindre uttalade med 
åren. /../ Diagnosen ”personlighetsstörning” baseras bland annat på individens förhållande 
till vad som anses vara normalt enligt gällande samhällsnorm och kan således variera från 
land till land (Wetterberg, 1997, sid. 94)” Samlas under den diagnostiska koden 301 i DSM-
IV. 
 
Utan närmare specifikation (UNS): ”På grund av den mångfald av kliniska bilder som kan 
förekomma är det omöjligt för en diagnostisk nomenklatur att täcka varje möjlig situation. Av 
den anledningen har varje diagnosklass minst en UNS-kategori. (Mini-D IV, 2002, sid. 5)” 
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Del II 
5. Teoretiska utgångspunkter 
Efter att jag tagit del av tidigare forskning och de olika perspektiven jag fann valde jag att 
använda mig av ett medicinskt kriminologiskt perspektiv. Huvuddelen av den tidigare 
forskning har en medicinsk inriktning, detta borde vara den ”självklara” utgångspunkten inom 
ämnet rättspsykiatri vilket räknas till den medicinska disciplinen. Genom att angripa området 
från ett samhällsvetenskapligt perspektiv tror jag att infallsvinklar som är svåra att finna i ett 
strikt medicinskt perspektiv kan öppnas. 
 
Som det framkommer i namnet tar det medicinska kriminologiska perspektivet avstamp i både 
den kriminologiska teorin och det medicinska perspektivet (Belfrage, 1995, sid. 11). Belfrage 
skriver:  
 

”Den medicinska kriminologin är den disciplin som utvärderar rättsvårdande, hälso och 
sjukvårdande och socialvårdande insatser, genom forskning rörande 

I. Brottsinitierande faktorer genom såväl (A) naturvetenskapliga undersökningar av 
konstitutionella faktorer som (B) samhällsvetenskapliga studier av miljöbetingelser; 

II. Tillämpad åtgärdslära omfattande (A) sammanställningar och (B) utvärderingar av 
rättsvårdande insatser samt (C) initiering av nya åtgärdspaket; och 

III. En analys av kriminalpolitiska strategier genom en rättssociologisk kartläggning av (A) 
de traditioner och tendenser och (B) de bakomliggande värderingar och 
rättsuppfattningar som påverkar de olika politiska besluten liksom en kritisk granskning 
av (C) rättstillämpningen och av (D) den empiriska grunden för uppställda mål och 
uppnådda resultat. (1995, sid. 11-12)” 

 
Enligt Hodgins & Janson (2002) är syftet även:  
 

”Research on the etiology of criminality and violence among persons with major mental 
disorder aims to describe the developmental pathways which lead to both major mental 
disorder and illigal behaviour (sid. 10)” 

 
Man kan uttyda att syftena i de två citaten inte stämmer helt överens. Dels kan detta bero på 
att Belfrages syfte är inhämtat från en lärobok i medicinsk kriminologi medan Hodgins och 
Jansons citat är hämtat ifrån en teoridel ur en studie. Samtidigt skiljer sig företrädare för den 
medicinska kriminologin beroende på i vilken disciplin de har haft sin utgångspunkt. En 
psykolog har en större anledning att betona den enskilda individens egenskaper än en 
sociolog. Enligt Hodgins & Janson (2002, sid. 6) har huvuddelen av forskning kring allvarligt 
psykiskt störda lagöverträdare kommit att handla om risker och riskbedömningar. Vidare 
påpekar författarna att denna forskning är viktig och att kraven på de enskilda klinikerna att 
kontrollera riskfaktorer hos dessa individer har påverkat forskningen att ta denna inriktning. 
För att få en mer fundamental förståelse för allvarligt psykiskt störda som begår brott menar 
Hodgins & Janson (2002) att vi måste utgå från det holistiska interaktionistiska perspektivet 
som utgår från fyra delar: 
 

(1) “the individual functions and develops as a total, integrated organism; 
(2) individual functioning within existing mental, biological, and behavioural 

structures, as well as developmental change, can best be described as a 
complex, dynamic processes; 
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(3) individual functioning and development are guided by processes of 
continuously ongoing, reciprocal interaction among mental, behaviotual and 
biological aspects of the enviroment; 

(4) the enviroment functions and changes as a continuously ongoing process of 
reciprocal interaction among social, economic, and cultural factors (Sid. 8-
9)”  

 
Genom att använda dessa utgångspunkter kan forskare inom ämnet nå en bättre bas för att 
kunna utveckla effektivare behandlingsprogram och få säkrare farlighetsbedömningar 
(Hodgins & Janson, 2002, sid. 8).  
 
Som vi kan se ovan betonar perspektivet det individuella i en högre utsträckning än den 
allmänna kriminologin. Belfrage (1995, sid. 11) skriver:  
 

”En enkel definition är att den medicinska kriminologin, till skillnad från den allmänna 
kriminologin, i huvudsak är medicinskt inriktad, men med de för den allmänna 
kriminologin allmänna problem. Medan den allmänna kriminologin söker nå en 
allmängiltig kunskap om brottet som social företeelse, har den medicinska kriminologin 
främst riktat uppmärksamheten mot de medicinska faktorernas och de psykiatriska 
institutionernas betydelse; detta genom att sammanställa rönen inom såväl kriminologisk 
som psykologisk, idéhistorisk, neurologisk, farmakologisk och (rätts)psykiatrisk 
forskning” 

 
Med detta menas inte att strukturella förklaringar till brott såsom t, ex, stigmatisering och 
lagstiftning inte anses vara relevanta.  

 
Motivering av teoretiska utgångspunkter 
Som jag har redovisat ovan tar olika förespråkare för den medicinska kriminologin sin 
utgångspunkt i olika discipliner beroende på bakgrund. Själv har jag valt att ha en stark 
samhällsvetenskaplig anknytning vilket främst kan ses på den ingående redogörelsen för min 
metod. Även om jag i uppsatsen behandlar olika strikta medicinska termer är tanken att utreda 
dem från ett annat perspektiv och därigenom nå ytterligare kunskap om fenomenet (Larsson, 
2005, sid. 25). Larsson (2005) för ett resonemang: 
 

”Det sociala arbetet är i sig mångdimensionellt, påverkat av olika psykologiska, sociala 
och kulturella processer. Inom det sociala arbetet finns behov av integration av olika 
teoretiska och metodologiska strategier för att kunna förstå olika sociala 
problemområden som t. ex. missbruk, psykisk ohälsa i form av depression-
ångestproblematik. /../ För att kunna analysera det komplexa och dynamiska mänskliga 
handlandet och dess olika dimensioner behöver vi kombinera flera teoretiska 
analysverktyg där både psykologiska och mer strukturella modeller blir relevanta. (sid. 
26-27)” 

 
I inledningen har jag redogjort för min syn på det sociala arbetet och ansvaret för den 
allvarligt störda brottslingen. Då vi inom socialt arbete använder oss av ett medicinskt 
kriminologiskt perspektiv t, ex, inom forskning av unga lagöverträdare ses perspektivet inte 
som avvikande. Jag menar att det beror på att unga lagöverträdare ingår i det sociala arbetets 
primära forskningsfält. Den allvarligt psykiskt sjuka lagöverträdaren gör inte det, men jag vill 
starkt hävda att vi behöver forskning kring dessa utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv 
också. 
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6. Tidigare forskning 
Tidigare forskning visar att en tredjedel av de rättspsykiatriskt undersökta har sitt ursprung i 
ett annat land än Sverige (Belfrage, 1989, sid. 50; Belfrage, 1995, sid. 55; Lidberg, 2000, sid. 
158; Rättsmedicinalverket, 2002, sid. 11; Socialstyrelsen, 2000, sid. 15 & 31). Studier påvisar 
även att det är ännu mer förekommande att ungdomar som genomgått RPU tenderar till att ha 
sitt ursprung i ett annat land än Sverige (Belfrage, 1995, sid. 55; Eriksson, 2000, sid. 3). 
Eriksson (2000, sid. 3) nämner i sin studie att nästan 60 % i åldersgruppen 15-20 år har en 
annan etnisk bakgrund. Belfrage (1995, sid. 55) fann att invandrare i lägre utsträckning än 
svenskar sjukförklaras vid rättspsykiatriska undersökningar. Siponmaa och Lidberg (1976) 
fann i en undersökning av finnar som genomgått RPU i Sverige att de sjukförklarades i lägre 
utsträckning. Orsaken angavs vara språkproblematik (Lidberg & Siponmaa, 1976, sid. 2718). 
Eriksson (2000, sid. 24) kunde dock inte se några statistiska signifikanta skillnader mellan 
svenska och invandrarungdomar förutom på en punkt vilken visade att svenskar i en högre 
utsträckning dömdes till skyddstillsyn. Forskning från andra delar av världen påvisar en 
motsatt bild av rättspsykiatrin. Enligt Hicks (2004, sid. 22) så erhåller afro-amerikaner i högre 
utsträckning tyngre diagnoser som schizofreni och psykos än ursprungsamerikaner i den 
amerikanska rättspsykiatrin. Hicks (2004, sid. 24) redogör för ett flertal studier som påvisar 
att kliniker underskattar risken att vita skall begå brott och överskattar risken att 
afroamerikaner skall begå brott vid farlighetsbedömningar, trots att återfallprevalensen inte 
skiljer sig mellan grupperna. 
 
Kramp & Gabrielsson (2004) har i artikeln Retspsykiatriske patienter i H:S redogjort för 
diagnoser bland 330 rättspsykiatriskt dömda personer i H:S (Köpenhamn och Fredriksbergs 
kommuner) i Danmark. Resultat av undersökningen visar att 73% av individerna led av 
diagnosen schizofreni. Medianåldern bland de dömda var 36 år. I ett könsperspektiv kan det 
tilläggas att missbruk var mindre utbrett bland kvinnor än män, 38 % mot 52%. De 330 
personerna utgör ca en tredjedel av alla rättspsykiatrisk dömda i Danmark, vilket enligt 
författarna leder till en bra representativitet för det rättspsykiatriska klientelet i Danmark. 
Urvalet kom dock från ett mindre geografiskt område. I en tidigare artikel har Kramp & 
Gabrielsen (2003) påvisat en ökande brottslighet bland psykiskt sjuka i Danmark. Orsaker till 
fenomenet är enligt författarna inte ökande brottslighet i landet eller tidigare frigivning. Att 
fler schizofrena begår brott pekas ut av författarna som den stora bidragande faktorn till 
ökningen och att det beror på deinstitutionaliseringen. För redogörelse för skillnader i 
lagstiftning mellan Danmark och Sverige hänvisar jag till: SOU 2002:3 sid. 175-178; Lidberg, 
2000, sid. 117-118; Sestoft & Engberg, sid. 533-540; Rättsmedicinalverket, 1995, sid. 49.  
 
Grann (1995, sid. 8) fann i sin undersökning att 9 % av de rättspsykiatriskt undersökta under 
åren 1992 till 1995 var kvinnor och att de i högre utsträckning än männen bedömdes lida av 
en allvarlig psykisk störning. Forskning från andra länder tyder på att andelen kvinnor inom 
den rättspsykiatriska gruppen är aningen högre i utlandet (Kramp & Gabrielsson, 2004, sid. 
3). Vidare fann Grann (1995) att invandrarkvinnor inte var lika överrepresenterade i den 
rättspsykiatriskt undersökta gruppen som invandrarmän. Psykotiska tillstånd var lika vanliga 
hos män och kvinnor medan ångestsyndrom och depression var vanligare hos kvinnor. 
Kvinnorna fick oftare en personlighetsstörningsdiagnos och skattades att fungerande sämre 
enligt GAF-skalan än männen (t-test, p < 0,01). Dock fann Brennan, Mednick & Hodgins 
(2004, sid. 6)  i en tvärsnittsstudie, på 335990 personer i Danmark, att kvinnor har en mycket 
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lägre prevalens att utföra våldsbrott än män. Enligt författarna, som jämfört personer som 
arresterats för våldsbrott, föreligger detta även då en individ lider av en psykossjukdom. 
Risken att kvinnor med en psykosdiagnos skall begå ett våldsbrott är mellan 4 till 22 högre än 
kvinnor utan diagnos. 
 
Efter införandet av den nya lagen 1992 genomförde Grann & Holmberg (1999) en studie för 
att undersöka hur den kliniska utredande rättspsykiatrin hade förändrats till följd av 
lagändringen samt varför inte antalet som dömdes till rättspsykiatriskt vård hade sjunkit, 
vilket var en av intentionerna med lagen (Grann & Holmberg, 1999, sid. 125; Belfrage & 
Fransson, 2000, sid. 509). Författarna fann att under 1992 sjönk andelen med 
personlighetsstörning som bedömdes lida av en allvarlig psykisk störning. Samtidigt ökade 
andelen i diagnosgrupperna alkohol- och drogberoende samt depression. Förutom nedgången 
under 1992 låg andelen personlighetsstörda stabilt under hela den undersökta perioden. De 
flesta diagnoserna som undersöktes var stabila under tid. Dock fann författarna att psykotiskt 
syndrom UNS ökade under den aktuella perioden. Bergman, Belfrage & Grann (1999) har i 
en undersökning jämfört skillnader i diagnostisering mellan rättspsykiatrin och den allmänna 
psykiatrin. Studiens material utgörs av 261 personer som under en period av fem år genomgått 
en rättspsykiatrisk undersökning, samt under en period av tio år innan dess, vistats minst en 
gång inneliggandes på en psykiatrisk klinik. Studien visar att schizofreni och 
personlighetsstörningar diagnostiseras mer frekvent inom rättspsykiatrin. I motsats använder 
den allmänna psykiatrin oftare missbruks- och beroendediagnoser samt diagnosen psykotiskt 
syndrom UNS. Bergman et al (1999, sid. 33-34) anser att skillnaderna i diagnostiseringen 
främst bero på stora skillnader i bedömningssituationen. Författarna menar att inom den 
allmänna psykiatrin kommer personer ofta påverkade av alkohol eller droger medan detta är 
sällsynt inom rättspsykiatrin då personerna kommer direkt från ett häkte. Detta ger 
rättspsykiatrin en möjlighet att se en personlighetsstörning bakom missbruket. De menar även 
att den allmänna psykiatrin tenderar till att vara försiktiga med att sätta diagnoser med sådan 
tyngd som schizofreni. Angående skillnader i kliniska och sociala problem påvisar en 
kanadensisk studie att allmänpsykiatriska klienter i samma utsträckning eller i högre 
utsträckning har kriminella, kliniska och sociala problem (Seto, Harris & Rice, 2004, sid. 
577). 
 
I en retrospektiv studie fann Siponmaa, Kristiansson, Jonson, Nydén & Gillberg (2001) att 
ungdomar med autismspektrumstörning ofta blev feldiagnostiserade inom rättspsykiatrin. 126 
manliga personer, i åldern 15 till 22, som genomgått rättspsykiatrisk undersökning under åren 
1990 till 1995 valdes ut. Efter en genomgång av de utvaldas undersökningar diagnostiserades 
dessa personer igen med hjälp av en barnpsykiater. Utfallet av undersökningen blev att 15 % 
av den totala populationen hade en säkerställd autismspektrumstörning och ytterligare 12 % 
hade en misstänkt autismspektrumstörning. De flesta av fallen utgjordes av Aspergers 
syndrom medan inget av dem utgjordes av autism. Författarna påvisar med en högre andel av 
personer med Aspergers syndrom bland de som begått mordbrand. Tre av fyra personer med 
Aspergers syndrom i denna grupp dömdes till rättspsykiatrisk vård. Diagnoser som tidigare 
varit vanliga undersökta var personlighetsstörning och psykotiskt syndrom UNS.. 
Personlighetsstörningar inom rättspsykiatrin undersöktes av Kullgren, Grann & Holmberg 
(1996) i artikeln The Swedish forensic concept of severe mental disorder as related to 
personality disorder. Undersökningen grundades på ett material av 1498 manliga brottslingar 
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som under 3 år genomgått RPU. 856 (57 %) hade en personlighetsstörning och 453 hade den 
som huvuddiagnos. Medelåldern var lägre bland de personlighetsstörda, 33,3 år mot 35,8 år i 
den övriga gruppen. Författarna fann att endast 10 % av de personlighetsstörda bedömdes lida 
av en allvarlig psykisk störning mot 49 % i den totala populationen. 
 
Kristiansson, Sumelius & Söndergaard (2004) redogör för diagnosen Post-Traumatic Stress 
Disorder (PTSD) bland den rättspsykiatriska populationen i Sverige. 50 personer utreddes 
med speciella instrument för att finna och skatta PTSD. I gruppen var hälften invandrare och 
hälften svenskar. I undersökningen ingick även GAF (Global Assasment Function) vid 
tidpunkten för den rättspsykiatriska undersökningen. Författarna påvisar en ökad risk för att 
personer med PTSD skall begå sexualbrott. Överlag bedömdes personer med 
invandrarbakgrund ha en sämre funktionsnivå enligt GAF än svenskar, 49 mot 56 (2005, sid. 
404). Detta påvisades även i utfallen av den rättspsykiatriska undersökningen där 40% av 
invandrarna bedömdes lida av en allvarlig psykisk störning men bara 32% av svenskarna 
(2005, sid. 403). Några signifikanta skillnader i andra diagnoser mellan grupperna PTSD och 
icke PTSD fann författarna inte. Dock var det vanligare med missbruk i icke PTSD gruppen. 
 
I Psykiskt störda lagöverträdare (Socialstyrelsen, 2000, sid. 15) påvisar författarna att av de 
schizofrena som dömts för våldsbrott under åren 1998 till 2005 består 52 % av 
misshandelsdomar (n = 257, endast män). Näst störst grupp är olaga hot samt hot mot 
tjänsteman. Något mindre andel har brott med eventuell dödlig utgång dvs, mord, dråp och 
vållande till annans död. Bland de personlighetsstörda i undersökningen var 9 % kvinnor (n = 
401). Inkluderar man andragenerations invandrare hade 40 % en bakgrund från ett annat land 
än Sverige (Socialstyrelsen, 2000, sid. 31). I en rapport där sambandet mellan schizofreni och 
våldsbrott står i centrum menar Kullgren (2003) att sambandet är svagt och att ökningen av 
dödligt våld från dessa personer inte är signifikant. Se även Aldigé Hidaý (1997, sid. 399); 
Hodgins & Janson (2002, sid. 108-140); Brennan, Mednick & Hodgins (2004, sid. 5). De 
brott som ökat med en signifikans hos denna grupp är misshandel, grov misshandel och olaga 
hot Kullgren, 2003, sid. 6). Trots denna ökning påtalar Kullgren också att de brott som begås 
av denna grupp rör sig om en liten del av de totala brotten av denna karaktär (2003, sid. 9). 
 
Sammanfattning av och perspektiv inom tidigare forskning  
Det dominerande perspektivet inom den tidigare forskningen är främst medicinsk. Vissa 
kriminologiska aspekter kan uttydas. 
 
Personer med personlighetsstörningar och psykotiska syndrom utgör en stor del av de 
rättspsykiatrisk undersökta (Kramp & Gabrielsson, 2004; Kullgren, Grann & Holmberg, 
1996; Kullgren, 2004; Socialstyrelsen, 2000). Av dessa bedöms de psykotiska i hög 
utsträckning och personlighetsstörda i låg utsträckning lida av en allvarlig psykisk störning 
(Kullgren, Grann & Holmberg 1996; Kramp & Gabrielsson, 2004; Socialstyrelsen, 2000). 
Trots en intention att genom den nya lagstiftningen 1992 strypa antalet personlighetsstörda 
som bedömdes vara i behov av rättspsykiatrisk vård, verkar inte detta vara utfallet av lagen 
(Kullgren, Grann & Holmberg, 1996). Ungefär en tiondel av de undersökta utgörs av kvinnor 
(Grann, 1995; Kramp & Gabrielsson, 2004). Andelen med annan etnisk bakgrund än svensk 
ligger runt en tredjedel av de undersökta (Belfrage, 1995; Socialstyrelsen, 2000; Eriksson, 
2000). Andelen av de schizofrena som begått misshandel har ökat (Kullgren, 2004).  
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7. Metod 
I utformandet av metodredovisningen har jag valt att följa Olsson & Sörensens (2001, sid. 48-
49) uppläggning. När det gäller mer specifika fenomen såsom reliabilitet, validitet och bortfall 
kommer jag främst att utgå från Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud (2002). 
 
Design, forskningsteoretisk ansats och motivering av metodval 
Utifrån min frågeställning och mitt syfte har jag valt en kvantitativ metod. Uppsatsen utgör en 
retrospektiv kvantitativ registerstudie med främst en deskriptiv statistisk metod utifrån en 
medicinsk kriminologisk teori. Jag har i mitt metodval fört ett resonemang för och emot olika 
metoder, jag kommer här att motivera mitt val. 
 
För att belysa svaren till mina frågeställningar, som stödjer sig på att den valda metoden kan 
ge tillfredställande övergripande svar, kan jag utifrån Elofsson (2005, sid. 61-62) se fördelar 
att använda den kvantitativa metoden. Esaiasson et al (2002) påpekar även: 
 

”Antalet analysenheter i en undersökning är på många sätt avgörande för vilken 
analysmetod som är lämplig. En studie med många analysenheter tillåter användandet av 
statistiska analysmetoder för slutssatsdragning (sid. 51-52)” 

 
Vidare skriver Sörensen & Olsson (2001) angående deskriptiva undersökningar: 
 

”Den undersökning som har ett deskriptivt syfte beskriver flera egenskaper hos en 
population eller en grupp av människor /.. / De deskriptiva undersökningarna är normalt 
kvantitativa (sid. 34).” 

 
Utifrån dessa resonemang valde jag den deskriptiva statistiska metoden. Efter 
datainsamlingen, som diskuteras i ett eget stycke, var jag tvungen att bearbeta min insamlade 
information. Jag valde att göra det med det statistiska dataprogrammet SPSS (Statistical 
Package for the Social Science). Detta främst utifrån att jag tidigare hade arbetet med 
programmet och därmed hade vissa kunskaper om det, samt att uppsatsen har en 
samhällsvetenskaplig utgångspunkt. 
 
Trots att jag använder mig av en statistisk kvantitativ metod kan jag inte ansluta mig till en 
strikt positivistisk vetenskapsfilosofisk utgångspunkt. May (2001, sid, 20) förklarar 
positivismen så här:  
 

”att förutse och förklara hur fenomenen beter sig och att sträva efter objektivitet, 
vilket definieras som forskarens distans eller opartiskhet i förhållande till 
forskningsobjekte.t”  

 
Holme & Solvang (1997, sid. 332) skriver: 
 

”Den traditionella positivistiska uppfattningen innebär att forskningen både kan 
och ska stå utanför etik och moral /../ forskningen ska undersöka varje 
förhållande, avslöja varje mysterium, tränga in i det okända och förklara allt som 
sker. Det skall göras utan hänsyn till politiska eller religiösa institutioners 
inblandning.” 
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Wedin & Sandell (1995, sid. 14) skriver: 
 

”När man sedan vill pröva resultatet av detta sannolikhetspåstående (dvs själva 
teorin), härleder man hypoteser deduktivt utifrån teorin och prövar dessa 
empiriskt. En deduktiv härledning är en logisk (100 procent sann) konsekvens av 
teorin, och om denna stämmer med verkligheten, har man fått stöd för teorin.” 

 
De tre citaten ovan påvisar positivismens starka och svaga sidor. Jag har som intention att 
sträva efter objektivitet enligt Mays citat. Men betyder detta att jag måste distansera mig från 
det som jag undersöker? Jag hävdar stark att det går att lösa på andra sätt. Genom att redovisa 
förförståelse, begrepp och andra viktiga komponenter i en undersökning kan jag kringgå 
problematiken utan att ljuga för läsaren.  
 
I citatet från Holme och Solvang kan vi se vad de anser att positivismen har som mål. Jag kan 
överhuvudtaget inte instämma i dessa mål för forskning kring människor, men ur ett 
naturvetenskapligt perspektiv i forskning om andra saker än människor anser jag detta vara en 
förståelig utgångspunkt. Jag anser att forskning om människor måste styras av en 
medvetenhet att sådan forskning kan vara ett känsligt ämne och av etiska övervägelser samt 
ett sunt förnuft.  
 
Wedin och Sandell tar upp begrepp såsom sann och verklighet. Som jag redan påtalat i 
inledningen anser jag sådana begrepp problematiska och den som har tolkningsföreträde 
besitter makt, sk. expertisens makt (Franzén, 2000, sid. 97). Från sådana aspekter kan jag inte 
heller ansluta mig till denna metateori eller paradigm. Men positivismen har många positiva 
aspekter att tillföra i metodfrågor. Att försöka vara objektiv och att redogöra för 
tillvägagångssätt, och att ta avstånd från politiska och religiösa institutioner är en annan. Mitt 
huvudsakliga perspektiv är medicinskt kriminologiskt och statistiken är ett sätt att nå det 
ovanifrånperspektiv som jag söker. 
 
Fokus i resultat och analys kommer att ligga på förändringar i tid samt skillnader mellan olika 
grupper inom den rättspsykiatriska populationen. Studien är av en tillbakablickande deskriptiv 
typ, dvs. retrospektiv i sin utformning, med inslag av inferentiell statistik i analysdelarna 
(Olsson & Sörensen, 2001, sid. 67; Wedin & Sandell, 1995, sid. 50). Som Olsson & Sörensen 
(2001, sid. 65) påpekar tar jag ansats främst i min egen förförståelse samt i tidigare forskning. 
Uppsatsens struktur är utformad efter Holme & Solvang (1997, sid. 150-155). 
 
Litteratursökning 
Jag har främst sökt tidigare forskning i databaserna PubLine, MedLine, PsycINFO, Web of 
Science och Bibliography of Nordic Criminology. De sökord som jag använt är: rättspsykiatri, 
”rättspsykiatrisk population”, ”allvarligt psykiskt störd” och ”psykiskt störda lagöverträdare”. 
De engelska sökorden som jag använt är: ”psychiatry and the law”, ”forensic psychiatry”, 
”forensic psychiatry population”, ”major mental disorder” and crime och ”severe mental 
disorder”. Jag har även sökt på Internet genom att använda sökmotorn Google för att leta upp 
artiklar som ligger ute gratis på nätet samt sökt litteratur genom Libris sökmotor och 
Stockholms Universitets bibliotekskatalog. 
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Population och urval 
Relevansen i att definiera sin population påpekas ofta inom metodlitteraturen (Esaiasson et al, 
2002, sid. 195; Olsson & Sörensen, 2001, sid. 68; Holme & Solvang, 1997, sid. 181). 
Eftersom en stor del av uppsatsen består i att beskriva den aktuella populationen kommer jag 
inte närmare att beskriva den här. Populationen består av alla individer som kommit till 
Rättsmedicinalverket för rättspsykiatrisk undersökning under åren 1998 till 2004. Då alla 
rättspsykiatriska undersökningar sker av Rättsmedicinalverket utgör uppsatsens population av 
ett totalurval (Esaiasson et al, 2002, sid. 192-193). 
 
Datainsamling 
Materialet eller analysenheterna, består av 4466 rättspsykiatriska undersökningar under åren 
1998 till 2004, och begärdes ut från Rättsmedicinalverkets Centrala Arkiv (RCA). RCA är ett 
nationellt arkiv för rättspsykiatriska undersökningar, där variabler såsom ålder, kön och 
diagnos m. fl. sparas i forskningssyfte. Jag har alltså inte deltagit i kodningen av materialet. 
Min utgångspunkt var att studera skillnader i populationen under en tioårsperiod, men efter 
1997 förändrades kodningen i RCA vilket skulle leda till stora problem vid 
datasammanställningen. Om jag då istället skulle undersöka åren 1988 till 1997 skulle jag få 
lagändringen under 1992 att ta hänsyn till. Då föll det sig naturligt att jag valde åren 1998 till 
2004 istället. Totalt under dessa år gjordes 4472 undersökningar men sex av dessa kunde inte 
lämnas ut p, g, a, sekretesskäl. Det var fall som fått prövningstillstånd i Högsta Domstolen 
och fått mycket uppmärksamhet i media och därigenom lider stor risk att kunna identifieras. 
 
Av de variabler som jag begärt var det endast ålder som inte kunde lämnas ut, detta p, g, a, 
sekretesskäl. Materialet och uppsatsen gör därför inget anspråk att påvisa åldersskillnader 
mellan olika grupper, även om detta skulle vara önskvärt. I mån av tid och om de fanns att 
tillgå skulle andra variabler såsom socialgrupp, utbildning samt arbetsmarknadssituation vara 
intressanta att ta del av. 
   
Datamaterialet avidentifierades och skickades till mig med post. Materialet var vid denna 
tidpunkt i excelformat vilket är kompatibelt med programmet SPSS.  
 
Motivering av datainsamlingsmetod 
Jag valde den kvantitativa metoden för att försöka nå ett så överskådligt perspektiv som 
möjligt och belysa eventuella skillnader emellan olika grupper. Vissa av de aspekter som jag 
tar upp skulle vara mer eller mindre lämpade att undersöka utifrån en kvalitativ metod. Och 
det är inget jag är främmande för. Uppsatsen gör inget anspråk på att undersöka den psykiskt 
störda brottslingens upplevelsevärld men uppsatsen kan ge en förförståelse för den som avser 
att undersöka fenomenet. 
 
Statistisk analys 
I analysdelen har jag att använt mig av en inferentiell statistisk metod då jag har testat 
skillnader mellan grupper och förändringar över tid (Wedin & Sandell, 1995, sid. 50). 
Signifikansnivåer jag valt att arbeta med är p < 0,05, p < 0,005 och p < 0,001. Jag har 
redogjort för signifikansen i resultaten då test är utfört. I de fallen då jag inte anger något 
annat har jag använt chi2-test. I vissa sammanhang då detta varit relevant har jag använt One-
Sample T Test. 
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Möjliga felkällor 
En möjlig felkälla är att det materialet som jag fått från registret har lämnats och kodats av 
olika människor. Diagnoserna bedöms i team där ansvarig läkare har sista ordet, men de olika 
deltagarna kan vara skiljaktiga. Medlemmarna har rätt att i undersökningen redovisa sin 
skiljaktighet, men detta är för mig inom denna tidsram omöjligt att undersöka. 
 
En annan möjlig felkälla är att samma person kan förekomma två eller fler gånger i 
materialet. Eftersom materialet är inhämtat under en längre period, på totalt sju år, är detta 
inte helt otänkbart. Då materialet var avidentifierat när jag fick ta del av detta har detta varit 
omöjligt att undkomma. I en studie med liknande upplägg som denna med ett jämförbart 
material räknade Fazel & Grann (2002) med att högst 2 % skulle kunna återkomma fler än en 
gång. Den studien hade då inhämtat material under en tolvårsperiod. Då detta material 
inhämtats under mindre antal år torde detta leda till en ännu mindre risk att flera personer 
återkommer i materialet. 
 
Reliabilitet och validitet 
Esaiasson et al (2002, sid. 61) skiljer på intern och extern validitet. Intern validitet består i 
begreppsvaliditet och resultatvaliditet. Begreppsvaliditeten kan sedan delas in i två delar, 
resonemangs- och empirisk validitet, och är starkt kopplad till överensstämmandet mellan de 
teoretiska begreppen och operationaliseringen av dessa (Esaiasson et al, 2002, sid. 62). Det 
vill säga att det handlar om forskarens instrument och huruvida det mäter det som forskaren 
vill eller tror att det mäter. Resonemangsvaliditeten handlar då främst om definitioner och 
operationaliseringar. Genom att använda självskrivna eller självklara definitioner och 
operationaliseringar av ett begrepp kan forskaren uppnå face-validity, eller det svenska 
uttrycket, ytvaliditet (Esaiasson et al, 2002, sid. 66). Ett annat sätt att uppnå en hög 
begreppsvaliditet är att kopiera tidigare operationaliseringar från redan gjorda studier 
(Esaiasson, 2002, sid. 65). Jag har i min studie använt mig främst av face-validitymetoden 
men jag har även kopierat tidigare begreppsdefinitioner. Vissa av mina begreppsdefinitioner 
har jag inte haft möjlighet att definiera själv, t, ex, invandrare, då det redan finns en definition 
klar, i och med att detta redan är inkodat i registret där jag fick materialet från. 
 
Den empiriska validiteten grundar sig i att forskaren genom empiriska tester ser huruvida 
begrepp och empiri samstämmer. Svensson (2005, sid. 1331) påtalar också betydelsen i att 
inte bara resonera kring vad som skall mätas och hur, utan också i vilken form skall variabeln 
mätas. Genom att använda olika indikatorer kan forskaren testa validiteten. De två olika sätten 
att testa validiteten kallas kriterie- och samvariationsvaliditet. Kriterievaliditeten förutsätter 
att man har flera operationella indikatorer från samma teoretiska begrepp, för att sedan testa 
om dessa överensstämmer (Esaiasson et al, 2002, sid. 66). I min uppsats kan jag utföra ett 
kriterievaliditetstest på de operationella indikatorerna GAF vid gärning samt GAF vid 
undersökning. Då GAF skalan är ett verktyg för bedömaren att testa hur väl en individ 
fungerar med omvärlden5 torde låga värden i GAF vara relaterat till att individen bedömdes 
lida av en allvarlig psykisk störning. 
 
 

                                                 
5 Se begreppsförklaring 
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Tabell 1 Genomsnitt i GAF vid gärning respektive  
undersökning i relation till APS år 2002. 
 Genonsnitt i GAF 

vid gärning –02 
GAF i medeltal vid 
undersökning –02 

APS 31 36 
Ej APS 50 56 

 
Som vi kan se i tabellen ovan samvarierar låga värden variablerna GAF vid gärning och 
undersökning med variabeln om individen bedömdes lida av en allvarlig psykiskt störning.  
 
Resultatvaliditeten är begreppsvaliditeten sammantagen med reliabiliteten. Bristande 
reliabilitet skapas ofta av slump och slarvfel under insamlingen och bearbetningen av data 
(Esaiasson et al, 2002, sid. 67). Ruth (1991) skriver om reliabilitet: 
 

”Reliabilitetsbegreppet används för att få en skattning av tillförlitligheten i 
mätningarna /../ Reliabiliteten kan också hänföra sig till samstämmigheten i två eller 
flere olika bedömares observationer eller poängsättning av den variabel som studeras 
(1991, sid. 281)” 

 
 Då jag själv inte deltagit i insamlandet eller kodningen av datamaterialet, så har mycket av 
detta legat utanför det som jag har kunnat påverka. Det som talar för en god reliabilitet är att 
det register som jag har fått mitt material från är ett erkänt forskningsregister. Flertalet 
undersökningar tar avstamp i detta register (Grann & Holmberg, 1999; Bergman, Belfrage & 
Grann, 1999; Grann, 1995; Socialstyrelsen, 2000; Kullgren, 2003). Det torde inte några större 
problem med reliabiliteten så långt i min forskningsprocess. 
 
Bortfall 
Utifrån Esaiasson et al (2002, sid. 206) kan vi se en problematik med externt bortfall. Det 
externa bortfallet är i denna undersökning 0,001 procent (n = 4466, totala populationen 4472, 
alltså saknas 6 undersökningar). Det som sammanför dessa 6 fall som saknas är att de gått till 
högsta instans (HD) och kan på grund av sekretesskäl inte lämnas ut. Detta torde vara ett 
relativt litet bortfall men beroende på vilken teori och metod undersökaren använder sig utav 
kan detta ha olika stort inflytande på resultatet. Vid en rättsdogmatisk undersökning skulle 
detta vara av stor vikt då praxis är en viktig rättskälla (Hydén, 2002, sid. 57). I mitt fall torde 
det räcka med att jag redogör för att jag har ett bortfall. 
 
Sörensen & Olsson (2001, sid. 93) talar om ett internt bortfall. Det förekommer ett internt 
bortfall i vissa av mina variabler. Främst gäller detta variablerna brott och påföljd. Tingsrätten 
får vid överlämnandet av varje utlåtande en förfrågan om att skicka en kopia av domen som 
senare kodas in i RCA. Detta fungerar mer och mindre tillfredsställande. När en tingsrätt inte 
skickar en kopia saknas underlag för att kunna koda in uppgifterna i registret och 
informationen kommer att saknas. Långström, Grann, Tengström, Lindholm, Woodhouse & 
Kullgren (1999) diskuterar i artikeln Extracting data in file-based forensic psychiatric 
research: Some methodological considerations metodologiska problem i samband med 
studier av statistik från Rättsmedicinalverkets Centrala Arkiv. Författarna redovisar att de vid 
ett högre internt bortfall än 40 % har exkluderat variabler. Mitt högsta interna bortfall är 7 % 
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och som kommande bortfallsanalys påvisar verkar detta inte bidra till någon förändring i 
resultatet av studien. Härunder redovisar jag det totala bortfallet i de sju viktigaste 
variablerna. 
 
  Tabell 2 Bortfallsfrekvens  

 Antal Procent 
Huvudåtal i tingsrätten 314 7,0 
Tingsrättens val av påföljd 260 5,8 
Huvuddiagnos på axel II 75 1,6 
Rättspsykiatrisk vård 22 0,5 
Huvuddiagnos på axel I 21 0,4 
Kön 0 0 
Etnisk bakgrund 0 0 
   
Total i varje variabel 4466  

 
Angående bortfallsanalys för Esaiasson et al (2002, sid. 208-211) ett resonemang vilket 
främst rör externt bortfall. Genom att applicera detta på mitt interna bortfall kan jag redovisa 
det interna bortfallet så att den enskilda läsaren får tillfälle att själv bedöma dess relevans för 
utgången av resultatet. Esaiasson et al (2002) skriver: 
 

”En bortfallsanalys innebär kort och gott att man jämför svarspersonerna med 
tillgänglig statistik över populationens sammansättning /../ Bortfallsanalysen ger med 
andra ord besked om hur representativa svarspersonerna är för populationen med 
avseende på variabler där vi känner till fördelningen i populationen (sid. 208)” 
 

Jag kommer här att redogöra för resultatet i min bortfallsanalys. Jag har utifrån tabellen valt 
att kontrollera de variabler med ett högre bortfall än 5 %. Jag har studerat hur bortfallet 
fördelat sig i avseende på etnisk bakgrund och kön för att se om jag har kunnat påvisa någon 
snedvridning i materialet.   
 
 Tabell 3 Bortfall i huvudåtal respektive val av påföljd efter etnisk  

bakgrund och kön. Andel (%) 
 Etnisk bakgrund Kön 
Huvudåtal i 
Tingsrätten 

7 % av invandrarna /  
7 % av svenskarna 

6 % av kvinnorna /  
7 % av männen 

Tingsrättens 
val av påföljd 

6 % av invandrarna /  
6 % av svenskarna 

5 % av kvinnorna /  
5 % av männen 

 
Som vi kan se har inte någon grupp ett oförklarat högt bortfall i någon av de två aktuella 
variablerna. Bortfallet torde istället vara relaterat till ovan förklarat slarv hos de olika 
domstolarna. 
 
Generaliserbarhet 
Då uppsatsens population består av ett totalurval blir generaliserbarheten inte intressant. Då 
andra länder tillämpar en annan lagstiftning blir detta inte heller intressant att diskutera. 
Däremot kan generaliserbarhet över tid vara av betydelse. Det som skulle kunna vara av 
intresse är att diskutera och analysera fortsatt förändring av tid. Men i mån av plats har jag 
valt att inte göra detta speciellt ingående. 
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Referenssystem 
I uppsatsen har jag valt att använda Harvardsystemet i alla litteraturreferenser men har i 
läshänvisningar använt fotnoter. Förutom i de fall som jag i tidigare forskning refererar till en 
hel studie har jag angett sidnummer i alla referenser. 
 
Studiens begränsningar 
Den största begränsningen med materialet i sig är att det inte innehåller ålder. Vissa av de 
aspekter som jag har tagit in kan vara relaterat till ålder eller olika tidsperioder i livet. Då jag 
inte kan redogöra för detta begränsar det studien. En annan mer metodologisk begränsning är 
som alltid vid registerstudier, även om materialet är insamlat för forskning har jag inte deltagit 
vid insamlingen utan har fått rätta mig efter materialet i efterhand. Hela min studie baserar sig 
på ett material som består i bedömningar som gjorts. Dessa bedömningar är gjorda av olika 
personer med olika bakgrund vilket troligtvis påverkar bedömningarna. Tidigare forskning 
tyder dock på att bedömningar i GAF inte skiljer sig speciellt mycket emellan olika individer 
(Söderberg, Tungström & Armelius, 2004, sid. 11). 
 
Etik 
Jag vågar påstå att de etiska valen angående identifiering av personerna i mitt material inte är 
något stort problem. Delvis på grund av antalet individer i mitt material (4500) men även att 
materialet var avidentifierat innan jag fick det. Något som kan ses som problematiskt är de så 
kallade informationskravet och samtyckeskravet. Utifrån vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer anser jag mig kunna frångå dessa krav. Individerna deltar inte aktivt i studien och 
materialet hämtas från ett redan existerande register. Även här måste det stora antalet 
individer vägas in. 
 
Mitt stora etiska problem med denna uppsats är att inte bli delaktig i den stigmatisering av 
psykisk sjuka brottslingar som pågår främst inom massmedia. Som flertalet debattörer och 
författare påpekat har detta kommit att bli ett stort problem (Levander, 2003, sid. 2236; 
Levander, 2004, sid. 127; Hagelbäck-Hansson et al, 2003, sid. 3345). Jag har en intention att 
hålla mig neutral till mitt material och därmed undvika att stigmatisera de personer som ingår 
i det material som jag tar avstamp i.
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Del III 
8. Resultat och analys 
Tema I - Allmän presentation av gruppen 
Jag kommer nedan att beskriva gruppens sociodemografiska bakgrundsvariabler. 
 
Totalt består materialet till uppsatsen av 4466 stycken rättspsykiatriska undersökningar under 
sju år. De aktuella åren är 1998 till 2004. I genomsnitt har det gjorts 638 undersökningar per 
år. I snitt har något mindre än hälften av de undersökta bedömts lida av en allvarlig psykisk 
störning. Andelen av de undersökta som bedöms lida av en allvarlig psykisk störning kan 
under dessa år ses som stabil. Ett undantag är dock år 2000 då andelen sjönk något. 
 
Antalet fall som kommer till rättspsykiatrisk undersökning varierar mellan 600 och 700 fall 
per år. Under åren 2003 och 2004 tenderar antalet fall att sjunka.  
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Figur 1 Antal rättspsykiatriskt undersökta och antal APS  
under åren –98 till -04 

 
Ungefär en femtedel av den totala populationen var inte svensk medborgare vid tidpunkten för 
undersökningen och en tredjedel av populationen hade sitt ursprung i ett annat land än 
Sverige. Detta stämmer överens med resultat från tidigare forskning (Belfrage, 1995, sid. 55; 
Rättsmedicinalverket, 2002, sid. 11). Efter att ha kategoriserat ursprungsland i olika grupper, 
kunde jag se att 7 % av de rättspsykiatriskt undersökta kom från övriga norden. De resterande 
var fördelade 8 % från övriga Europa och 20 % från övriga delar av världen. 
Invandrarkvinnor var inte lika överrepresenterade som invandrarmän i gruppen. Att en 
överrepresentation av invandrare inom gruppen rättspsykiatrisk undersökta föreligger kan ha 
olika orsak. Sarnecki (2003, sid. 84) nämner t, ex, anmälningsbenägenhet. En annan trolig 
orsak kan vara en mer utvecklad psykisk ohälsa bland invandrare i Sverige. Det totala 
materialet består av 11 % kvinnor. Detta stämmer överens med vad tidigare forskning har 
visat (Kramp & Gabrielsson, 2004, sid. 3; Grann, 1995, sid. 8; Belfrage, 1989, sid. 49). 
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Tema II - Brott och påföljder 
Under tema II redogör jag för gruppens brottslighet samt för ett allmänt resonemang om 
domstolarnas val av påföljd utan att närmare komma in på rättspsykiatrisk vård. 
 
I fråga om brott har jag delat in de olika brotten i grupper6. De vanligaste brotten hos 
personerna i min undersökning är misshandel, grov misshandel, olaga hot, mordbrand och 
mord. Förutom mordbrand ingår brotten i gruppen våldsbrott vilken även är vanligaste 
brottstypen. 
 
   Tabell 4 Fördelning av brottstyper.  

Antal och andel (%). 
 Antal % av brott

Våldsbrott 2826 67,4 
Sexualbrott 381 9,1 
Mordbrand 354 8,4 

Egendomsbrott 280 6,7 
Övriga brott 225 5,4 

Narkotikabrott 124 3,0 
Total 4190 100,0 

  n = 4190 
 
I tabellen nedan kan vi se att kvinnorna i högre utsträckning begått egendomsbrott och 
mordbrand medan männen i högre utsträckning begått vålds- och sexualbrott. 

 
Tabell 5 Brottstyp uppdelat på kön. Antal och andel (%) 
 Kvinna Man Totalt Signifikansnivå 
Våldsbrott 257 2569 2826 *** 
  56,4% 68,8% 67,4%  
Egendomsbrott 44 236 280 ** 
  9,6% 6,3% 6,7%  
Mordbrand 101 253 354 *** 
  22,1% 6,8% 8,4%  
Sexualbrott 1 380 381 *** 
  0,2% 10,2% 9,1%  
Narkotikabrott 13 111 124 ns 
  2,9% 3,0% 3,0%  
Övriga brott 40 185 225 ** 
  8,8% 5,0% 5,4%  
Totalt  456 3734   
 100% 100% 100%  

 n= 4190 
 
En skillnad mellan svenskar och invandrare när det gäller brott är att invandrare tenderar till 
att i högre utsträckning begått våldsbrott (p < 0,01) och narkotikabrott (p < 0,05). Svenskar 
tenderar i högre utsträckning ha begått egendomsbrott (p = 0, 052). 
 
I domstolarnas val av påföljd är rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning 
vanligast och fängelse näst vanligast. De båda utgör ungefär en tredjedel av alla domarna var. 
Därefter mest förekommande påföljderna är skyddstillsyn i samband med föreskrivning om 
psykiatrisk vård samt rättspsykiatrisk vård utan särskilt utskrivningsprövning.  

                                                 
6 Se figur 1 i bilaga 1. 
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Tabell 6 Vanligast förekommande påföljder.  
Antal och andel (%) 

 Antal % av påföljder 
Rättspsykiatrisk vård med SUP 1588 35,6 
Fängelse 1502 33,6 
Skyddstillsyn 651 14,6 
Rättspsykiatrisk vård 307 6,9 
Sluten ungdomsvård 37 ,8 

 
Som vi kan se i tabellen nedan är andelen svenskar och invandrare som döms till 
rättspsykiatrisk vård ungefär lika stor. En skillnad är att invandrare i en mindre grad döms till 
rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Skillnaderna är inte signifikanta. 
Dock föreligger signifikanta skillnader i rättens val av icke vårdande påföljder. Invandrare 
döms i oftare till fängelse medan svenskar i högre utsträckning döms till skyddstillsyn. 
 

Tabell 7 Jämförande mellan svenskar och invandrare  
med avseende på påföljd. Andelen (%) 

 Svensk 
bakgrund 

Annan etnisk 
bakgrund 

Signifikans
nivå 

RPV med SUP 35,2% 36,1% ns 
Fängelse 31,8% 37,1% *** 
Skyddstillsyn 16,7% 10,7% *** 
RPV 7,3% 6,1% ns 
Sluten ungdomsvård ,8% ,8% ns 

 
Skillnaderna i påföljd mellan könen är att kvinnor i högre utsträckning döms till 
rättspsykiatrisk vård (p < 0,001) och skyddstillsyn (ns) medan männen oftare döms till 
fängelse (p < 0,001).  
 
De största skillnaderna såväl i brott som påföljd kan kopplas till kön och inte på 
invandrarbakgrund. Kvinnorna begår oftare mordbrand och egendomsbrott medan det är 
vanligare att män begår vålds- och sexualbrott. Invandrare är överrepresenterade i 
våldsbrottslighet.  
 
 
Förändring i brott och påföljd 
I tabellen nedan kan vi se att våldsbrotten har under de aktuella åren ökat men hade under år 
2004 en tillbakagång. Egendomsbrott och narkotikabrott minskar medan mordbrand ökar. En 
svag trend i ökning av antalet av brott med dödlig eller eventuell dödlig utgång7 kan uttydas 
(p = 0,05). Andelen som kommer till rättspsykiatrisk undersökning för mordbrand har ökat. 
Ökningen har skett inom båda könen. Sexualbrotten ökade under de första åren i 
undersökningen för att sedan åter sjunka. 

                                                 
7 Mord, försök till mord, dråp, försök till dråp och vållande till annans död. 
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 Tabell 8 De olika brottstypernas fördelning under åren 1998 till 2004 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Signifikans
Sexualbrott 42 58 53 52 82 54 40 ** 
  6,9% 8,8% 8,6% 8,8% 12,2% 7,8% 6,3%  
Våldsbrott 359 381 421 400 438 454 373 *** 
  58,9% 58,0% 68,0% 67,9% 65,4% 66,0% 58,8%  
Mordbrand 39 42 44 50 44 66 69 ** 
  6,4% 6,4% 7,1% 8,5% 6,6% 9,6% 10,9%  
Narkotikabrott 20 20 19 9 22 19 15 Ns 
  3,3% 3,0% 3,1% 1,5% 3,3% 2,8% 2,4%  
Egendomsbrott 43 40 39 39 48 40 31 Ns 
  7,1% 6,1% 6,3% 6,6% 7,2% 5,8% 4,9%  
 
Enligt Kullgren (2003, sid. 6) har våldsbrottsligheten ökat hos individer med schizofreni som 
kommer till rättspsykiatriskt undersökning. Jag kan se en ökning i andelen våldsbrottslighet 
med schizofreni (p < 0,05). Andelen som begått mord eller dråp ökar inte, utan ökningen 
består i misshandelsbrott (p < 0,05). Andelen som utför något slags våldsbrott ökar från 1998 
till 2001 men sjunker därefter åter för att år 2004 ligga på samma nivå som år 1998. 
 
Som jag har påpekat tidigare har män som genomgår RPU i större utsträckning begått 
våldsbrott. Medan andelen kvinnor som begått våldsbrott har varit stabil över tid har männens 
andel ökat (p < 0,001). Av de enskilda brotten är det främst misshandel, olaga hot och försök 
till mord som har ökat. En svag nedgång att personer som begått mord och sedan bedöms lida 
av en allvarlig psykisk störning kan påvisas (p < 0,05). Av kvinnor som kommer till 
rättspsykiatrisk undersökning har andelen som begått mordbrand ökat till nästan en femtedel 
av alla kvinnor.  
 
Invandrare tenderar till att i allt mindre utsträckning dömas till skyddstillsyn medan antalet 
svenskar som döms till skyddstillsyn ökar (p < 0,001). Detta borde kunna förklaras av en 
ökning i allvarlig brottslighet bland invandrare. Någon sådan ökning verkar dock inte 
föreligga. Invandrarna begår allt mindre av de våldsbrott som kommer till rättspsykiatrisk 
undersökning medan svenskarnas andel ökar (p < 0,001). Det finns ingen signifikant skillnad 
mellan svenskar och invandrare i brott med en dödlig eller eventuell dödlig utgång8. Trots att 
invandrarnas andel av sexualbrotten tenderar starkt till att öka talar det emot att det skulle 
kunna vara orsaken då sexualbrotten utgör en avsevärt mindre del än våldsbrotten av de totala 
brotten. 
 
Tema III - Diagnoser och GAF 
Jag redogör här för diagnoserna och GAF-skattningen inom gruppen rättspsykiatriskt 
undersökta. 
 
Diagnoser har jag valt att dela upp i huvudkategorier9. De i gruppen vanligast förekommande 
diagnoserna är personlighetsstörning och schizofreni. Förutom dessa två är missbruks- och 
beroendediagnoser vanliga. Som vi kan se nedan har över en tiondel av gruppen en beroende- 
eller missbruksdiagnos som huvuddiagnos. Missbruk och beroende är mycket mer utbrett än 

                                                 
8 Mord, försök till mord, dråp, försök till dråp och vållande till annans död. 
9 Se bilaga 1 figur 2. 
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vad som framkommer i tabellen nedan, närmare 50 % av gruppen har ett missbruk eller ett 
beroende som sekundärdiagnos. Som Siponmaa et al (2001, sid. 423) fann kan vi hitta ett visst 
antal med autismspektrum störning i gruppen rättspsykiatrisk undersökta. 
   
   Tabell 9 Psykiatriska diagnoser i den rättspsykiatriska  

undersökta gruppen. Antal och andel (%) 
Diagnoser Frekvens Procent
Personlighetsstörning 897 20,1 
Schizofreni 646 14,5 
Psykotiskt syndrom UNS 308 6,9 
PTSD och maladaptivt 
stressyndrom 

286 6,4 

Drogberoende 219 4,9 
Alkoholberoende 216 4,8 
Autismspektrumstörning 208 4,7 
Vanföreställningssyndrom 201 4,5 
Depression 178 4,0 
Alkohol och drogmissbruk 152 3,4 

 
Skillnaderna mellan könen i diagnoser är främst att kvinnor mer frekvent diagnostiseras med 
autismspektrumstörning, personlighetsstörning, bipolära och depressiva tillstånd. Männen 
diagnostiseras oftare med PTSD och maladaptivt stressyndrom, missbruksdiagnoser samt 
psykotiskt syndrom UNS. Generellt är skillnaderna i diagnoser mellan könen små. Som vi kan 
se i tabellen nedan är skillnaderna i psykosdiagnoser mellan könen är att män oftare 
diagnostiseras med psykos UNS medan kvinnor i lite högre utsträckning erhåller 
schizofrenidiagnos. 
 

Tabell 10 Diagnosernas fördelning mellan könen. Andel (%) 
 Kvinna Man Signifikans 
Schizofreni  15,0%  14,4% ns 
Vanföreställningssyndrom  5,3%  4,4% ns 
Psykotiskt syndrom UNS  5,6%  7,1% ns 
      
Mental retardation  2,7%  2,3% ns 
Autismspektrumstörning  6,6%  4,4% * 
Personlighetsstörningar  21,0%  20,0% ns 
      
Ångestsyndrom  2,9%  2,9% ns 
PTSD och Maladaptivt 
stressyndrom  5,1%  6,6% ns 

Bipolära tillstånd  4,5%  2,5% ** 
Depression  7,4%  3,6% *** 
      
Drogberoende  5,8%  4,8% ns 
Alkoholberoende  3,9%  4,9% ns 
Drog & alkoholmissbruk  2,1%  3,6% ns 

 
De största skillnaderna mellan könen är i depression och de bipolära tillstånden och till viss 
del i autismspektrumstörningarna också. Då skillnaderna mellan svenskarna och individerna 
med annan etnisk bakgrund är betydligt större än skillnaderna mellan könen har även jag valt 
att presentera dem i en tabell. 
 

 27



Tabell 11 Diagnosernas fördelning bland svenskar och  
invandrare. Andel (%) 
 Svensk Annan Signifikans 
Schizofreni  14,0%  15,3% ns 
Vanföreställningssyndrom  3,2%  7,0% *** 
Psykotiskt syndrom UNS  6,5%  7,7% ns 
     
Mental retardation  2,8%  1,5% * 
Autismspektrumstörning  5,9%  2,4% *** 
Personlighetsstörning  21,3%  17,9% * 
      
Ångestsyndrom  3,0%  2,6% ns 
PTSD och maladaptivt  
stressyndrom 

 3,5%  11,8% *** 

Bipolära syndrom  3,4%  1,3% *** 
Depression  3,8%  4,4% ns 
      
Drogberoende  5,3%  4,1% ns 
Alkoholberoende  5,5%  3,6% ** 
Alkohol och drogmissbruk  3,6%  3,1% ns 

 
Invandrare får oftare psykosdiagnoser, dvs schizofreni, vanföreställningssyndrom och 
psykotiskt syndrom UNS (p < 0,001). Totalt har invandrarna 30 % i psykosdiagnosspektrumet 
medan de med svensk bakgrund bara har 24 %. Detta stärker de resultat som Hicks (2004, sid. 
22-23) fann. Svenskarna är istället överrepresenterade i grupperna mental retardation, 
autismspektrumstörningar och personlighetsstörningar, samt i missbruks- och 
beroendediagnoser. Att invandrare är överrepresenterade i gruppen med PTSD och 
maladaptivt stressyndrom kan ha olika förklaringar. En förklaring kan vara att en stor del av 
de individerna har flytt ifrån områden där de på ett eller annat sätt blivigt utsatt för 
traumatiska händelser, antingen som offer eller som förövare. Dessa traumatiska händelser har 
sedan påverkat att sjukdomen brutit ut. En faktor som kan påverka diagnostiseringen av 
autismspektrumstörningar inom invandrargruppen är problemen att få fram objektiva 
uppgifter från barndomen. Detta torde påverka till att gruppen i mindre utsträckning erhåller 
dessa diagnoser då detta är en viktig del i diagnostiseringen. I fråga om GAF vid 
undersökning och vid gärning ligger siffran över tid stabilt. Medeltalet för de som bedöms 
lida av en allvarlig psykisk störning är 30 medan de som inte bedömdes lida av en allvarlig 
psykisk störning är cirka 49.  
 
Förändring i diagnoser 
Nedan kommer jag att redogöra för de förändringar i andel av olika diagnoser som jag kan 
uttyda i mitt material. Tabellerna representerar de olika personerna som kom till RPU och har 
således ingenting att göra med vem som bedömdes allvarligt psykiskt störd. För att materialet 
skall bli mer lättillgängligt har jag har delat in diagnoser i grupper om tre. Först redovisar jag 
förändringarna i tabellform för att sedan kommentera dem i text. 
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Tabell 12 Andel (%) i gruppen rättspsykiatrisk undersökta med psykosdiagnoser 1998 till 
2004.  

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Signifikans
Schizofreni 
 81 128 97 73 92 95 80 ** 

  13,3% 19,5% 15,7% 12,4% 13,7% 13,8% 12,6%  
Psykotiskt 
syndrom UNS 27 29 30 51 54 51 66 *** 

  4,4% 4,4% 4,8% 8,7% 8,1% 7,4% 10,4%  
Vanföreställ 
ningssyndrom 27 30 28 26 23 36 31 ns 

  4,4% 4,6% 4,5% 4,4% 3,4% 5,2% 4,9%  
 
Andelen personer i gruppen med schizofreni ökar från 1998 till 1999 då andelen är som störst 
för att sedan åter sjunka. Andel personer med psykotiskt syndrom UNS har ökat. Det kan 
finnas ett samband mellan nedgången av schizofreni och uppgången av psykotiskt syndrom 
UNS. Andelen invandrare med psykotiskt syndrom UNS har ökat (p < 0,001). 
 
Tabell 13 Andel (%) i gruppen rättspsykiatrisk undersökta med missbruks- och 
beroendediagnoser 1998 till 2004. 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Signifikans
Drog & 
alkoholmissbruk 20 26 28 16 24 19 19 ns 

  3,3% 4,0% 4,5% 2,7% 3,6% 2,8% 3,0%  
Alkoholberoende 38 41 31 24 25 40 17 * 
  6,2% 6,2% 5,0% 4,1% 3,7% 5,8% 2,7%  
Drogberoende 26 24 29 27 37 41 35 ns 
  4,3% 3,7% 4,7% 4,6% 5,5% 6,0% 5,5%  
 
Andelen som fått diagnoserna missbruk och beroende har inte förändrats under perioden. 
Däremot finns det en tendens till att andelen med ett diagnostiserat alkoholberoende har 
sjunkit. Detta gäller även för de totala missbruks- och beroendediagnoserna. Alkoholberoende 
förekommer i allt lägre utsträckning vid de sista åren i undersökningen. Nedgången finns hos 
de undersökta männen (p < 0,001). 
 
Tabell 14 Andel (%) i gruppen rättspsykiatrisk undersökta med bipolära, depressions och 
ångesttillstånd 1998 till 2004. 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Signifikans
Bipolära 
tillstånd 12 12 16 20 19 20 21 ns 

  2,0% 1,8% 2,6% 3,4% 2,8% 2,9% 3,3%  
Depression 21 20 27 26 28 28 28 ns 
  3,4% 3,0% 4,4% 4,4% 4,2% 4,1% 4,4%  
Ångestsyndrom 15 17 24 21 18 18 15 ns 
  2,5% 2,6% 3,9% 3,6% 2,7% 2,6% 2,4%  
 
Ingen av diagnosgrupperna ovan har under de utvalda åren förändrats. Ångestsyndrom ligger 
stabilt medan de bipolära tillstånden till viss del ökar. 
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Tabell 15 Andel (%) i gruppen rättspsykiatrisk undersökta med personlighetsstörnings, 
autismspektrumstörning och maladaptivt stressyndrom och PTSD diagnos 1998 till 2004. 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Signifikans
Personlighetsstörningar 167 146 127 121 119 118 99 *** 
  27,4% 22,2% 20,5% 20,5% 17,8% 17,2% 15,6%  
Autismspektrumstörningar 15 19 23 28 38 49 36 *** 
  2,5% 2,9% 3,7% 4,8% 5,7% 7,1% 5,7%  
Maladaptivt stressyndrom & 
PTSD 25 33 34 35 54 43 62 *** 

  4,1% 5,0% 5,5% 5,9% 8,1% 6,3% 9,8%  
 
Personlighetsstörningarna som 1998 upptog 27 % av de personer som kom till rättspsykiatrisk 
undersökning har år 2004 sjunkit till 16 %. Om vi utgår från Siponmaa et al (2001) får vi anta 
att detta är relaterat till autismspektrumstörningarnas ökning. Autismspektrumstörningarna 
utgör en allt större del av de rättspsykiatriskt undersökta. Grann & Holmberg (1999, sid. 127-
128) fann i en undersökning att när personlighetsstörningarna sjönk ökade antal 
beroendediagnoser. Tvärtom har beroende- och missbruksdiagnoserna sjunkit något under 
dessa år. Andelen invandrare med personlighetsstörningsdiagnos tenderar starkt till att sjunka 
(p < 0,001). Även det maladaptiva stressyndromet och PTSD utgör en allt större del. 
 
Individer med mental retardation utgör en mindre del av de rättspsykiatriskt undersökta men 
som Hedén (2005, sid. 885) påpekar finns ändå en viss relevans att nämna dessa. Antalet med 
mental retardation ökar något, medan andelen inte har förändrats. En alarmerande faktor hos 
personerna med mental retardation är att sexualbrott verkar vara överrepresenterat. Även om 
urvalet är litet (n = 23) verkar personer med mental retardation som begått sexualbrott i en 
mindre utsträckning bedömas lida av en allvarlig psykisk störning (p < 0,05). 
 

 
Tema IV - Vem bedöms lida av en allvarlig psykisk störning 
Det primära i detta tema är att beskriva vilka som bedöms lida av en allvarlig psykisk störning 
i den grupp som kommer till rättspsykiatrisk undersökning. 
 
Knappt hälften av de undersökta bedömdes lida av en allvarlig psykisk störning och andelen 
har över tid varit stabil. Andelen invandrare som bedöms lida av en allvarlig psykisk störning 
ligger på samma nivå som svenskar och har inte förändrat sig inte under den tidsperiod jag 
studerat. Kvinnorna i gruppen bedömdes däremot i högre utsträckning än män, lida av en 
allvarlig psykiskt störning (p < 0,001).  
 

Tabell 16 Andelen (%) som bedömdes  
lida av en APS i relation till kön. 
APS Kvinna Man 
Ja 54,5% 44,6% 

 
Att kvinnor i en högre utsträckning bedöms lida av en allvarlig psykisk störning kan verka 
uppseendeväckande. Men då vi tittar på skillnader i kvinnor och mäns GAF skattades 
kvinnorna lägre både vid gärning och undersökning.  
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 Tabell 17 GAF vid gärning respektive undersökning (m)  

bland män och kvinnor. 
 Kvinnor Män Signifikans 

(T-test) 
GAF i medeltal  
(Gärning) 

37,6        
(n = 266) 

41 
(n =2001) 

*** 

GAF i medeltal 
(Undersökning) 

44,5 
(n =484) 

47 
(n = 3960) 

*** 

 
Detta motsvarar Granns (1995, sid. 9) resultat och skillnaden mellan män och kvinnors GAF 
verkar ha ökat. Andelen kvinnor som bedömdes lida av en allvarlig psykisk störning under de 
aktuella åren har inte förändrats. 
 
Då jag tittat på skillnader i andelar som bedöms lida av en allvarlig störning mellan könen och 
i olika diagnoser framkommer det att i de flesta diagnosgrupper förekommer ingen signifikant 
skillnad. I de grupper som det finns signifikanta skillnader i är skillnaden att kvinnorna i 
högre utsträckning bedömdes lida av en allvarlig psykisk störning. Jag har redovisat dessa i 
tabellen nedan. 
 
 

Tabell 18 Andel APS i diagnoser och skillnader mellan könen. 
 Kvinna Man Signifikans 
Psykotiskt syndrom UNS 92,6% 89,7% * 
Personlighetsstörning 36,3% 17,6% *** 
Depression 55,6% 47,2% ** 

 
Detta torde förklara de resultat som framkommit ovan. Kvinnor bedöms oftare lida av en 
allvarlig psykisk störning än män, och det är främst inom dessa diagnosgrupper.  
 
I tabellerna nedan kan vi se hur de olika diagnoserna fördelar sig i gruppen allvarligt psykiskt 
störda. 
 
Tabell 19 Diagnosernas förekomst inom gruppen allvarligt psykiskt störda under åren 1998 
till 2004. 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Signifikans
nivå 

Schizofreni 27,4% 39,0% 35,4% 26,8% 29,6% 29,0% 25,7% ns 
Psykotiskt syndrom 
UNS 8,1% 6,6% 10,4% 16,7% 16,3% 16,1% 20,9% *** 

Vanföreställnings 
syndrom 9,5% 9,4% 9,6% 8,9% 7,0% 11,3% 9,8% ns 

         
Bipolära syndrom 3,9% 3,1% 3,8% 4,8% 5,6% 4,8% 5,4% ns 
Ångestsyndrom 1,4% 1,9% 2,3% 3,3% 2,0% 1,3% 1,4% ns 
Depression 6,3% 1,9% 3,8% 5,9% 3,3% 3,5% 5,4% ns 
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Tabell 20 Diagnosernas förekomst inom gruppen allvarligt psykiskt störda under åren 1998 
till 2004. 
Autismspektrum 
störning 3,9% 3,5% 5,8% 6,3% 6,3% 10,0% 6,1% ** 

Personlighets 
störning 17,5% 9,7% 10,0% 7,8% 6,6% 4,2% 5,4% *** 

PTSD och 
maladaptivt 
stressyndrom 

2,1% 4,4% 1,9% 3,7% 2,3% 2,9% 1,4% ns 

         
Alkoholberoende 1,8% 1,6% 1,2% ,4% ,7% ,6% ,7% ns 
Drogberoende 1,4% ,9% 1,5% 1,1% 2,3% 2,3% 2,7% ns 
Alkohol och 
drogmissbruk ,4% ,6% ,4% ,4% ,3% ,6% ,3% ns 

 
Medan psykotiskt syndrom UNS och autismspektrumstörningarna upptar en allt större del av 
gruppen allvarligt psykiskt störda utgör de personlighetsstörda en allt mindre del. Det som ter 
sig anmärkningsvärt är att psykotiskt syndrom UNS utgör mer än dubbelt så stor del av 
gruppen 2004 än vad den gjorde 1998. Under samma period har personlighetsstörningarna 
minskat till mindre än tredjedel av storleken som gruppen utgjorde 1998. 
 
I tabellen nedan kan vi för de vanligaste diagnoserna se hur stor andel som bedömdes lida av 
en allvarlig psykisk störning under de olika åren. 

 
Tabell 21 Andelen (%) av de vanligaste diagnoserna som bedömdes lida av en allvarlig 
psykisk störning under åren –98 till –04. 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Signifikan
snivå 

Schizofreni  95,1% 96,9% 94,8% 98,6% 96,7% 94,7% 95,0% ns 
Vanföreställnings 
syndrom  100,0% 100,0% 89,3% 92,3% 91,3% 97,2% 93,5% ns 

Psykotiskt syndrom 
UNS  85,2% 72,4% 90,0% 88,2% 90,7% 98,0% 93,9% * 

         
Bipolära syndrom  91,7% 83,3% 62,5% 65,0% 89,5% 75,0% 76,2% ns 
Ångestsyndrom  26,7% 35,3% 25,0% 42,9% 33,3% 22,2% 26,7% ns 
Depression  85,7% 30,0% 37,0% 61,5% 35,7% 39,3% 57,1% ** 
         
Autismspektrum 
störning  73,3% 57,9% 65,2% 60,7% 50,0% 63,3% 50,0% ns 

Personlighets 
störning  29,9% 21,2% 20,5% 17,4% 16,8% 11,0% 16,2% ** 

PTSD och 
maladaptivt 
stressyndrom  

24,0% 42,4% 14,7% 28,6% 13,0% 20,9% 6,5% * 

         
Alkoholberoende  13,2% 12,2% 9,7% 4,2% 8,0% 5,0% 11,8% ns 
Drogberoende  15,4% 12,5% 13,8% 11,1% 18,9% 17,1% 22,9% ns 
Alkohol och 
drogmissbruk  5,0% 7,7% 3,6% 6,3% 4,2% 10,5% 5,3% ns 

         
Mental retardation  66,7% 41,7% 36,4% 47,1% 35,7% 15,8% 50,0% ns 
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Andelen av personerna med psykotiskt syndrom UNS som bedömdes lida av en allvarlig 
psykisk störning har ökat medan andelen inom personlighetsstörningarna och PTSD gruppen 
har sjunkit. 
 
Andelen som bedömdes vara i behov av rättspsykiatrisk vård har under den undersökta 
perioden inte förändrats. Andelen som bedömdes vara i behov av vård med eller utan SUP har 
inte heller förändrats. Dock har gruppen som bedömdes vara i behov av skyddstillsyn ökat (p 
< 0,05). Inom gruppen skyddstillsyn är det främst gruppen där skyddstillsyn kombineras med 
behandlingsplan eller med föreskrivning om psykiatrisk vård som har ökat. Individer som 
diagnostiserats med schizofreni har i allt högre utsträckning bedömts behöva vård med 
särskild utskrivningsprövning. 
 
 
Tema V - Analys 
I detta avsnitt för jag ett mer djupgående resonemang kring de aktuella resultat som jag hittat 
och försöker analysera och utvärdera dessa. 
 
För att undersöka vilka brott som är vanligast inom olika diagnosgrupper har jag kategoriserat 
in de olika brotten efter vilka diagnoser som hade de fem största andelarna i varje grupp10. Av 
kategoriseringen går att utläsa att personer inom den rättspsykiatriskt undersökta gruppen som 
har fått en psykosdiagnos tenderar till att begå vålds- och egendomsbrott. 
Autismspektrumstörningar och mental retardation skiljer sig från de andra grupperna genom 
att vara överrepresenterade i mordbrand och sexualbrott. Gruppen av individer med 
personlighetsstörning och ångestsyndrom tenderar till att i högre utsträckning begå sexual- 
och narkotikabrott. Hos individer med missbruks- och beroende diagnos är det vanligare att 
de har begått vålds- och narkotikabrott. Resultaten har endast med de största andelarna att 
göra och har således ingenting med signifikanta skillnader att göra. 
 
Tidigare forskning ställer sig ambivalent till huruvida invandrare i Sverige diskrimineras i 
aspekten att de i mindre utsträckning anses lida av en allvarlig psykisk störning (Belfrage, 
1995, sid. 55; Eriksson, 2000, sid. 24). Eftersom personer oavsett etiologi kan dömas till 
rättspsykiatrisk vård har GAF utvecklats till ett riktmärke för bedömningar av allvarlig 
psykisk störning (Socialstyrelsen, 1999, sid. 17). Inom personlighetsstörningar, 
autismspektrumstörningar och andra icke klara psykosdiagnoser har det angetts att GAF under 
värdet 40 bör ses som en allvarlig psykisk störning (Socialstyrelsen, 2000, sid. 17). Detta 
innebär inte att en individ som skattas under värdet 40 i GAF alltid lider/led av en allvarlig 
psykisk störning, utan detta ses som sagt som ett riktmärke. Invandrare och  
svenskar tenderar att i samma utsträckning bedömas lida av en allvarlig psykisk störning. I 
bedömningen av GAF skattades utomeuropeiska invandrare lägre än svenskar både vid 
undersökningen och vid gärningen. Vid T-test påvisades en signifikant skillnad vid 
undersökningen (p = 0,009) samt vid gärningen (p = 0,029). 
 
 
 

                                                 
10 Se bilaga 2. 
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Tabell 22 GAF vid gärning respektive undersökning, medeltal.  
Jämförelse mellan svenskar och invandrare.   
 Invandrare 

(n = 217 ) 
Svenskar  
(n = 672) 

Signifikansnivå # 

GAF vid gärning 
(m) 28,8 30,3 * 

GAF vid 
undersökning (m) 34,5 35,8 ** 

# Skillnader testade med T Test 
 
Skillnaden i GAF tyder på att invandrare i genomsnitt har lägre funktionsnivå. Trots det 
bedöms de inte oftare lida av en allvarlig psykisk störning. Detta kan förklaras av svårigheter i 
kommunikation och språk (Lidberg & Siponmaa, 1976, sid. 2718; Belfrage, 1995, sid. 56). 
Om vi bestämmer oss för att titta på skillnader i påföljder är det en annan bild som vi ser. 
Andelen bland svenskar och invandrare som bedöms behöva rättspsykiatrisk vård är lika stor. 
I tabell 8 såg vi att invandrare i högre utsträckning döms till rättspsykiatrisk vård med särskild 
utskrivningsprövning än svenskar. I samma tabell framgår också att svenskar i högre 
utsträckning bedöms vara i behov av rättspsykiatrisk vård utan särskild utskrivningsprövning. 
Underlaget i bedömningen om en individ är i behov av vård med eller utan särskild 
utskrivningsprövning, är återfallsrisken i allvarlig brottslighet samt kopplingen mellan 
psykisk sjukdom och brott (Socialstyrelsen, 1996, sid. 9; Rättsmedicinalverket, 2000, sid. 7-
8). Hicks (2004, sid. 24) talar om en ökad benägenhet hos kliniker att bedöma icke-vita11 
individer som mer farliga än vita och vice versa. Följden av dessa två påståenden är att det 
skulle kunna föreligga en diskriminering av invandrare som begått ett brott under en allvarlig 
psykisk störning. Något som motsäger det är att invandrare i högre utsträckning diagnostiseras 
med sjukdomar av psykotisk valör. I tabell 11 kan vi se att invandrarna har totalt 30 % i de 
diagnoser med klara psykotiska följder, medan svenskarna endast har 24 %. Detta skulle till 
viss del kunna förklara invandrarnas förhöjda risk att bedömas vara i behov av särskild 
utskrivningsprövning. Hicks (2004, sid. 22-23) menar dock att individer av annan etnisk 
bakgrund än den dominerande lider en större risk att diagnostiseras med en psykossjukdom. 
Hur förhållandet ser ut utanför den rättspsykiatriska gruppen är svårt att uttala sig om. Jag har 
inte funnit några studier om detta. Vad som är känt är att rättspsykiatrin mer frekvent 
använder tyngre diagnoser än allmänpsykiatrin (Bergman et al, 1999, sid. 33-34). 
 
En annan skillnad mellan invandrare och svenskar inom gruppen är i tingsrättens val av icke 
vårdande påföljd. Underlaget till huruvida en individ kan eller skall dömas till skyddstillsyn 
utgår från återfallsrisken i brottslighet. Även i denna fråga verkar invandrares återfallsrisk i 
högre grad bedömas större än svenskars vilket leder till att de i mindre utsträckning döms till 
skyddstillsyn (p < 0,001). Som jag har påvisat tidigare verkar detta inte kunna förklaras av 
skillnader i brottslighet. Invandrare döms också i mycket högre utsträckning till fängelse (p < 
0,001). 

                                                 
11 Hicks använder ordet non-white. Jag anser inte att det går att översätta detta rakt av till svenskans invandrare 
och till svenska förhållanden, men jag vill ändå påvisa vad aktuella rön säger om fenomenet riskbedömningar av 
individer av annan etnicitet än den dominerande.  
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Figur 2 Andel som har diagnosen personlighetsstörning som huvuddiagnos respektive 
huvud eller sekundärdiagnos samt andel som bedömdes lida av en allvarlig psykisk 
störning under perioden 1998 till 2004. 

 
Den största förändringen inom diagnoserna är de personlighetsstördas andel, både den totala 
andelen i gruppen samt delen som bedömdes lida av en allvarlig psykisk störning. I 
diagrammet 2 beskrivs förändringarna i andelen med personlighetsstörning som primär- och 
sekundärdiagnos och som bedömdes lida av en allvarlig psykisk störning. Förutom i gruppen 
andel med personlighetsstörning som primär eller sekundärdiagnos som bedömdes lida av en 
allvarlig psykisk störning är skillnaderna signifikanta (p < 0,001). Trots en signifikant 
nedgång av andelen med allvarlig psykisk störning i denna största grupp har den procentuella 
delen med allvarlig psykisk störning inte sjunkit. Detta tyder på en förändring i praxis, 
bedömning och attityder. Även om den totala andelen med personlighetsstörningar som 
kommer till RPU har sjunkit så kan detta inte vara den enda förklaringen till förändringen. 
1998 ansågs 29 % av de personlighetsstörda lida av en allvarlig psykisk störning mot 16 % 
2004 (p = 0,006). Att de personlighetsstörda under de aktuella åren skulle ha blivit mindre 
allvarligt psykiskt sjuka motbevisas av den aktuella GAF-skattningen under åren. 
 

Tabell 23 GAF vid gärning respektive vid undersökning (m) för 
personlighetsstörda 1998 och 2004. 
 Personlighetsstörda 

–98 
Personlighetsstörda 
–04 

Signifikans # 

GAF vid gärning 
(m) 

45,6  
(n = 75) 

46,9  
(n = 98) 

*** 

GAF vid 
undersökning(m) 

51,7 
(n = 167) 

50,8 
(n = 98) 

*** 

# Då statistik inte finns angående GAF vid gärning under året –98 är dessa siffror för året –01.  
## Skillnader har testats med T Test. 
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Trots att GAF inte ökat utan till och med sjunkit vid undersökningstillfällena har andelen av 
de personlighetsstörda som bedöms lida av en allvarlig psykisk störning sjunkit. Då varken 
ovanstående tabell eller något annat tyder på att de personlighetsstörda som kommer till RPU 
har en högre funktionsnivå borde detta tyda på en förändring i praxis. Denna nedgång är ej 
representabelt för kvinnor med personlighetsstörning, vilka också har haft en nedgång men 
vilket inte kan påvisas vara signifikant. En av intentionerna med den nya lagen som infördes 
1992 var att minska antalet personlighetsstörda som dömdes till vård istället för andra 
påföljder (Kullgren, Grann & Holmberg, 1996, sid. 192; Grann & Holmberg, 1999, sid. 126). 
Tidigare forskning tyder på att så inte var utfallet av lagen, en kortare tid sjönk andelen av de 
personlighetsstörda som dömdes till rättspsykiatrisk vård men andelen gick senare upp igen 
(Grann & Holmberg, 1999, sid. 130). 
 
Andelen kvinnor med autismspektrumstörningar har ökat under samma period som andelen 
kvinnor som kommer till undersökning för mordbrand har ökat. Siponmaa et al (2001, sid. 
423-424) fann att autismspektrumstörningar var överrepresenterade i mordbrandsbrottslighet. 
Studien bestod endast av män men inget talar emot att även kvinnor med 
autismspektrumstörningar är överrepresenterade i mordbrand. 
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9. Diskussion 
Mitt material tyder på att antalet som kommer till rättspsykiatrisk undersökning tenderar till 
att sjunka från 2003. Detta verkar vara en trend som fortsätter in på år 2005 
(Psykundersökning av brottslingar blir ovanligare, 2006). Om detta är relaterat till att 
domstolarna efter Mijalovic-fallet och andra uppmärksammade fall tenderar till att i mindre 
utsträckning skicka personer till rättspsykiatrisk undersökning är svårt att svara på. Svensk 
rättspsykiatri verkar vara inne i en omvälvande fas där ansvar för brottsliga handlingar och ett 
nytt lagförslag diskuteras. Den trend att allt färre kommer till undersökning menar jag är 
starkt relaterat till de personlighetsstördas andel av populationen har minskat. I tabell 21 kan 
vi se att andelen av de personlighetsstörda som bedömdes lida av en allvarlig psykisk störning 
har sjunkit.  Utifrån tidigare forskning kan jag se olika förklaringar till 
personlighetsstörningarnas nedgång: en ökning i psykos UNS och missbruksdiagnoser 
(Bergman, Belfrage & Grann, 1999) och relaterat till autismspektrumstörningarnas uppgång 
(Siponmaa et al, 2001). Detta kan dock inte vara den totala förklaringen av denna nedgång. 
Missbruks och beroendediagnoserna har under de undersökta åren sjunkit. 
Autismspektrumstörningarna hade sin största ökning innan den period som jag har undersökt. 
Visserligen ökar psykos UNS starkt, men inte så mycket att det kan förklara nedgången i 
personlighetsstörningsdiagnoserna, även om dessa är starkt relaterat till varandra. En annan 
förklaring skulle kunna vara att individerna med personlighetsstörningsdiagnos, pga adekvat 
vård eller någon annan orsak fungerar bättre i samhället. Detta motsägs dock av GAF-
skattningarna. Någon höjning i skattningen av de personlighetsstörda kan jag inte se, utan 
snarare en sänkning, varför även denna förklaring måste förkastas. De två kvarstående 
förklaringarna är att antingen har domstolarna blivit skickligare på att välja ut vilka personer 
som de skickar till undersökning. Eller är det relaterat till att de så kallade §-7 undersökarna 
tenderar till att inte remittera personlighetsstörda eller misstänkt personlighetsstörda till 
rättspsykiatrisk undersökning. Om detta beror på den ena av dessa förklaringar eller 
samvarierar mellan dem kan jag utifrån mitt material inte svara på. Det som torde kunna vara 
en förklaring till detta förfarande är att det är relaterat till Mijalovic-fallet och Flink-fallet. I 
Mijalovic-fallet har Högsta Domstolen påvisat att en personlighetsstörning av den grad som 
Mijalovic hade inte var tillräcklig för en allvarlig psykisk störning. Lägre instanser torde ha 
uppmärksammat detta och därefter försökt att följa de signaler som de fått. 
 
En annan intressant aspekt som jag funnit i mitt material är förfarandet kring individer med 
invandrarbakgrund. I andelen allvarligt psykiskt störd / icke allvarligt psykiskt störd kan det 
inte påvisas någon skillnad mellan svenskar och invandrare. Detta trots att invandrare skattas 
ha en sämre funktionsnivå vid både gärningen och undersökningen. Invandrare döms oftare 
till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning och fängelse, medan svenskar 
oftare döms till rättspsykiatrisk vård utan särskild utskrivningsprövning och skyddstillsyn. I 
bedömningen av rättspsykiatrisk vård med eller utan SUP är det återfallsrisken i allvarlig 
brottslighet som skall styra. Det kan vara så att invandrare har en större återfallsrisk. 
Internationell forskning tyder dock på att bedömarna inkluderar invandrarbakgrund som en 
återfallsrisk (Hicks, 2004, sid. 24). Detta torde kunna vara en förklaring då liknande 
paralleller i icke vårdande straff, såsom fängelse och skyddstillsyn kan uttydas. 
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Skillnaderna i diagnoser mellan könen är liten, kvinnor tenderar dock oftare att få 
personlighetsstörningsdiagnos medan män tenderar till att oftare få psykos UNS. Att kvinnor i 
högre utsträckning bedöms lida av en allvarlig psykisk störning kan utifrån deras 
funktionsnivå anses vara förklarligt. Kvinnorna skattas lägre enligt GAF än vad männen gör, 
vilket kan vara en förklaring till bedömningarna. En annan förklaring som har diskuterats är 
att det uppkommit en slags ”tycka synd om” situation vid rättspsykiatrisk undersökning av 
kvinnor (Kvinnor anses oftare psykstörda, 2004). Inom diagnoserna personlighetsstörning, 
psykos UNS och mental retardation har jag kunnat påvisa en signifikant skillnad att kvinnor i 
större utsträckning bedöms lida av en allvarlig psykisk störning. Orsakerna till förhållandet 
kan vara olika men att 36 % av de personlighetsstörda kvinnorna bedömdes lida av en 
allvarlig psykisk störning ter sig för mig anmärkningsvärt. 
 
Rent allmänt kan man tänka att det är mer stämplande att vara kvinna och allvarligt psykiskt 
störd brottsling vilket torde kunna påverka den psykiska ohälsan till att vara ännu mera 
utbredd bland kvinnor. Vad som skulle kunna ses som alarmerande är det ökande antalet 
kvinnor som kommer till undersökning efter att ha begått mordbrand. Detta kan vara relaterat 
till det ökande antalet kvinnor med autismspektrumstörning. Förhållandet huruvida en 
skillnad i bedömningspraxis mellan kvinnor och män bör enligt min mening utredas vidare. 
 
Metoddiskussion 
I efterhand kan jag se att mitt val av metod är relevant. Studien hade inte kunnat genomföras 
med en kvalitativ ansats. Genom metodvalet har jag både fångat in och förlorat viktiga 
aspekter av det undersökta fenomenet. Den statistiska metoden kan inom forskning kring 
människor te sig kall och distansierad. Men att undersöka de aktuella frågeställningarna med 
en annan metod hade varit problematiskt. 
 
Förslag till vidare forskning 
Att vi behöver prioritera forskning och metodutveckling kring denna klientgrupp har blivit allt 
mer påtagligt (Socialstyrelsen, 2005a; Socialstyrelsen, 2005b). Något som slagit mig under 
den tid som jag genomfört denna undersökning, är hur lite samhällsvetenskaplig forskning det 
finns, om de allvarligt psykiskt störda brottslingarna. Det känns som att det sociala 
perspektivet i mångt och mycket har tappats bort. Frågeställningar som skulle vara intressanta 
att fortsätta forska med är t, ex, hur gruppens livsförhållanden ser ut och hur livsförhållandena 
inverkar på individernas brottslighet. För att förstå hur individer tänker vid de handlingar som 
till slut resulterar i ett brott, tror jag att vi behöver mera kvalitativa ansatser inom denna 
forskning. Vare sig det sociala arbetet vill det eller inte, utgör denna grupp ett socialt problem. 
Istället för att stoppa huvudet i sanden behöver vi ta tag i problemet och prioritera vård och 
forskning från ett socialt perspektiv kring denna eftersatta grupp.
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11. Bilagor 
Bilaga 1 
Figur 1: Indelning av brott i kategorier 
1. Våldsbrott   

Mord   201 
Försök till mord  202 
Dråp   203 
Försök till dråp  204 
Vållande till annans död  205 
Grov misshandel  206 
Misshandel   207 
Olaga hot   208 
Olaga frihetsberövande  209 
Människorov  210 
Egenmäktighet med barn  211 
Kapning   215 
Vållande av kroppsskada  218 
Kvinnofridskränkning  233 
Ofredande   236 
Olaga tvång  237 
Grovt rån   240 
Rån   241 
Våld mot tjänsteman  255 
Hot mot tjänsteman  256 
 
 

2. Egendomsbrottbrott   
Ödeläggelse, vårdslöshet  213 
Skadegörelse  214 
Grov stöld   242 
Stöld, snatteri  243 
Tillgrepp av fortskaffningsmedel 244 
Häleri   247 
 

 
3. Mordbrand    
      Mordbrand   212 
 
4. Sexualbrott    

Våldtäkt, grov våldtäkt  220 
Sexuellt tvång  221 
Sexuellt utnyttjande av underårig 226 
Sexuellt umgänge med barn  227 
Sexuellt ofredande  228 
Övriga sexualbrott  229 

 
5. Narkotikabrott   

Grovt narkotikabrott  250 
Narkotikabrott  251 

 
6. Övriga brott    

Framkallande av fara för annan 219 
Hemfridsbrott  234 
Överträdelse av besöksförbud 235 
Övergrepp i rättssak  238 
Mened, falsk angivelse  239 
Bedrägeri   245 
Utpressning  246 
Förfalskning  248 
Annan ekonomisk brottslighet 249 
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Grov varusmuggling  252 
Brott mot knivlagen  253 
Brott mot vapenlagen  254 
Rattfylleri   257 
Annat trafikbrott  258 
Djurplågeri   260 
Brott mot alkohollagstiftningen 261 
Värnpliktsbrott  262 

 
 
Figur 2: Indelning av diagnoser i grupper, efter DSM-IV koder 
Namn Diagnosgrupper 
1.  Demenser och konfusioner 290 och 294 
2.  Alkoholrelaterad störning 291 
3.  Substansrelaterad störning 292 
4.  Somatiskt orsakade psykoser 293 
5.  Schizofreni 295 
6.  Bipolära tillstånd 296 förutom 296.2 och 296.3
7.  Vanföreställningssyndrom 297 
8.  Psykotiskt syndrom UNS 298 
9.  Autismspektrumstörning 299 
10. Ångestsyndrom 300 
11. Personlighetsstörningar 301 
12. Sexuella störningar och perversioner 302 
13. Alkoholberoende 303 
14. Drogberoende 304 
15. Alkohol och drogmissbruk 305 
16. PTSD och maladaptivt stressyndrom 309 
17. Depression 311 samt 296.2 och 296.3 
18. Impulskontrollstörning, pyromani, mm. 312 och 313 
19. Uppmärksamhet / Hyperaktivitet 314 
20. Mental retardation 317 och 318 
21. Övrigt Resterande 
22. Diagnos ej fastställd 799.9 
23. Diagnos föreligger ej V71.09 
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Bilaga 2 – Schema över brott och diagnoser 
 

 Våldsbrott Egendomsbrott Mordbrand Sexualbrott Narkotikabrott Övriga brott
Schizofreni * 5 * 4 * 5    

Vanföreställnings 
syndrom * 1      

Psykotiskt syndrom 
UNS * 2 * 2     

       
Autismspektrum 

störning   * 2 * 2   

Mental retardation   * 1 * 1   
        
       
       

Personlighets 
störningar  * 3  * 4  * 4 

Ångestsyndrom     * 1 * 1 
Maladaptivt 

stressyndrom & 
PTSD 

   * 3 * 5  

       
Drog & 

alkoholmissbruk * 4    * 4 * 2 

Alkoholberoende * 3      
Drogberoende  * 1   * 2 * 5 

       
Bipolära tillstånd  * 5 * 5 * 5   

Depression   * 3  * 5 * 3 
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Bilaga 3 – Global funktionsskattningsskala (GAF) 
Ur Mini-D (2002, sid 34-35) 
 
Beakta psykologisk, social och yrkesmässig funktionsförmåga längs ett hypotetiskt kontinuum, där psykisk hälsa 
respektive psykisk sjukdom utgör de bägge polerna. Inkludera ej sådant funktionsnedsättning som beror på 
somatiska begränsande faktorer eller på yttre begränsande faktorer. Obs. använd även mellanliggande skalsteg, 
t,ex, 45, 68, 72. 
 
100  Synnerligen god funktionsnivå inom vitt skilda områden, livsproblem förefaller aldrig bli ohanterliga,  
  I     andra söker sig till personen pga. hans eller hennes många positiva egenskaper. Inga symtom. 
 91 
 
90  Frånvaro av symton eller minimala symtom (t, ex, lätt nervositet inför en tentamen), god funktionsnivå i alla  
 I   avseenden, intresserad av och engagerad i antal olika aktiviteter, socialt kapabel, allmänt tillfreds med 
81 tillvaron, endast vardagliga problem eller bekymmer (t, ex, tillfälliga konflikter med anhöriga).  
 
80  Om några symtom föreligger så rör det sig om övergående och förväntade reaktioner på psykosociala 
 I   stressfaktorer (t, ex, koncentrationssvårigheter efter familjegräl); endast obetydliga funktionssvårigheter med 
71 avseende på sociala kontakter, arbete eller skola (t, ex, tillfälligt på efterkälken med skolarbetet). 
 
70  Vissa lindriga symtom (t,ex, nedstämdhet och lindriga sömnbesvär) ELLER vissa funktionssvårigheter med   
 I   avseende på sociala kontakter, arbete eller skola (t, ex, tillfällig skolk, stulit från annan familjemedlem), men 
61  i stort sett tämligen välfungerande, har några etablerade betydelsefulla relationer. 
 
60  Måttlig symtom (t, ex, flacka affekter och omständigt tal, enstaka panikattacker) ELLER måttliga 
 I    funktionssvårigheter med avseende på sociala kontakter, arbete eller skola (t, ex, har endast få vänner, har 
51  konflikter med kollegor eller arbetskamrater). 
 
50  Allvarliga symtom (t, ex, självmordstankar, svåra tvångsritualer, frekventa snatterier) ELLER allvarliga 
 I    funktionssvårigheter med avseende på sociala kontakter, arbete eller skola (t, ex, inga vänner alls,  
51  oförmögen att behålla ett arbete). 
 
40 Viss störning i realitetsprövningen eller av kommunikationsförmåga (t, ex, uttrycker sig tidvis ologisk, oklart 
 I   eller irrelevant) ELLER uttalade funktionssvårigheter i flera avseenden, såsom arbete eller studier, 
 I   familjerelationer, omdöme, tankeförmåga eller sinnesstämning (t, ex, en deprimerad man som undviker sina 
 I   vänner, fördummar familjen och är oförmögen att arbeta; ett barn som ofta ger sig på yngre barn , misslyckas 
31  i  skolan och är trotsig hemma). 
 
30  Beteendet avsevärt påverkat av vanföreställningar eller hallucinationer ELLER allvarlig störning av 
 I    kommunikationsförmåga eller omdömet (t, ex, stundtals osammanhängande, beter sig gravt inadekvat, 
 I    ständiga suicidtankar) ELLER oförmögen att fungera i snart sagt alla avseenden (t, ex, ligger till sängs hela 
21  dagen, inget arbete, ingen bostad, inga vänner). 
 
20  Viss risk för att individen tillfogar sig själv eller andra skada (t, ex, suicidhandlingar utan uppenbar 
 I   dödsväntan; ofta våldsam; maniskt uppskruvad) ELLER stundtals oförmögen till elementärt personlig  
 I   hygien  (t, ex, kladdar med avföring) ELLER gravt störning av kommunikationsförmågan (t, ex, mestadels 
11  osammanhängande eller mutistisk). 
 
10   Ständig risk för att individen tillfogar sig själv eller andra allvarliga skada (t, ex,  
 I      återkommande våldsamhet) ELLER ständigt oförmögen till elementär personlig hygien  
 1     ELLER allvarlig suicidhandling med uppenbar dödsförväntan. 
 
 0    Otillräcklig information. 
 

 46


	En rättspsykiatrisk populationsstudie över tid 
	1. Inledning 
	Att denna uppsats är skriven på institutionen för socialt arbete kan för vissa te sig anmärkningsvärt. Då jag har sökt tidigare forskning har jag funnit att det medicinska perspektivet är överväldigande störst, även om jag funnit några undersökningar utifrån en kriminologisk teori. Några undersökningar utifrån socialt arbete förutom Airaksinen (2004) har jag däremot inte funnit . För vissa läsare med bakgrund i socialt arbete kan uppsatsen att kännas tung och medicinskt. För läsare med bakgrund inom medicin kan vissa delar av uppsatsen kännas svår att förstå och vissa antaganden medicinskt omotiverade. Min tanke är dock att anlägga ett samhällsvetenskapligt perspektiv på detta socialmedicinska problem. 
	Psykiatrireformen kan numera förklaras avklarad. Detta har lett till att dessa individer som denna uppsats kommer att handla om till viss del är socialtjänstens och det sociala arbetets ansvarsområde, oberoende om socialtjänsten och det sociala arbetet vill det eller inte. Jag har svårt att se att någon på allvar skulle hävda att psykiskt sjuka individer, vilka ibland är både hemlösa och missbrukare, som begår brott inte skulle vara ett socialt problem. 
	 
	 2. Syfte och frågeställning 
	Syfte 
	Problemformulering och frågeställningar 
	Denna problemformulering kan konkretiseras i följande två frågeställningar 
	Teman 
	3. Bakgrund 

	 Vid gärningen Vid undersökningen Påföljd 
	4. Begreppsdefinitioner 
	 Del II 
	5. Teoretiska utgångspunkter 
	Motivering av teoretiska utgångspunkter 
	6. Tidigare forskning 
	Sammanfattning av och perspektiv inom tidigare forskning  
	Det dominerande perspektivet inom den tidigare forskningen är främst medicinsk. Vissa kriminologiska aspekter kan uttydas. 
	I utformandet av metodredovisningen har jag valt att följa Olsson & Sörensens (2001, sid. 48-49) uppläggning. När det gäller mer specifika fenomen såsom reliabilitet, validitet och bortfall kommer jag främst att utgå från Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud (2002). 
	Design, forskningsteoretisk ansats och motivering av metodval 
	 
	Litteratursökning 
	Population och urval 
	Datainsamling 
	Motivering av datainsamlingsmetod 
	Statistisk analys 
	Möjliga felkällor 

	Reliabilitet och validitet 
	Bortfall 
	Generaliserbarhet 
	Referenssystem 
	Studiens begränsningar 
	Etik 
	8. Resultat och analys 
	Tema I - Allmän presentation av gruppen 
	 Tema II - Brott och påföljder 
	Signifikansnivå
	Rättspsykiatrisk vård
	Signifikans
	Narkotikabrott



	Tema III - Diagnoser och GAF 
	Frekvens
	Procent
	Autismspektrumstörning
	Alkohol och drogmissbruk


	Förändring i diagnoser 

	Tema IV - Vem bedöms lida av en allvarlig psykisk störning 
	APS

	Tema V - Analys 
	 9. Diskussion 
	Förslag till vidare forskning 
	Bilaga 1 
	1. Våldsbrott   
	2. Egendomsbrottbrott   
	3. Mordbrand    
	4. Sexualbrott    
	5. Narkotikabrott   
	6. Övriga brott    

	Figur 2: Indelning av diagnoser i grupper, efter DSM-IV koder 
	Schizofreni



