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SKILLNADER I RISKKARAKTÄRISTIKA OCH PSYKOPATIPROFIL HOS 

VÅLDS- OCH SEXUALBROTTSLINGAR 
 

Teresa Herlin och Jenny Kling 
 
 

Forskning har visat att förekomst av riskfaktorer för brottsrecidiv 
skiljer sig mellan vålds- och sexualbrottslingar. Ytterligare forskning 
behövs dock om skillnader mellan mer specifika brottskategorier. 
Syftet var att undersöka skillnader mellan män dömda för mord 
(n=363), dråp (n=110), rån (n=238), sexualbrott mot vuxen (n=71) 
respektive sexualbrott mot barn (n=57) avseende ålder, 
psykopatiprofil enligt PCL-R samt riskkaraktäristika bedömt med 
HCR-20. Resultatet visade att personer dömda för sexualbrott mot 
barn hade lägre förekomst av historiska riskfaktorer, lägre grad av 
psykopati, samt var äldre än övriga grupper. Gruppen dömda för dråp 
hade en lägre grad av psykopatisk personlighet (faktor 1) än de andra 
våldsbrottsgrupperna, mord och rån, medan de hade den antisociala 
livsstilen typisk för psykopater (faktor 2). Det omvända gällde för 
gruppen sexualbrott mot vuxen. Grupperna rån och mord liknade 
varandra på flertalet variabler, dock var personer dömda för rån yngre 
än samtliga grupper. Resultaten har betydelse för utformande av 
åtgärder avsedda att minska recidivrisken. 

 
 
Under år 2008 dömdes i Sverige enligt Brottsförebyggande rådet cirka 134 500 personer 
för brott (Brottsförebyggande rådet, 2009). Omkring en tiondel av dem dömdes för 
någon typ av våldsbrott. Grova våldsbrott och sexualvåldsbrott utgör dock endast en 
liten del av våldsbrottsligheten. Omkring 150 personer döms varje år för mord eller 
dråp, vilket är ungefär samma antal som för våldtäkt mot barn. Något fler döms för 
våldtäkt mot vuxen, år 2008 var det 260 personer. Som våldsbrott räknas även rån, för 
vilket 885 personer dömdes under 2008. Trots att grova brott mot person utgör en 
förhållandevis liten del av den totala brottsligheten tillfogar de offer, vittnen, närstående 
och även gärningsmän oerhörd skada, vilket motiverar att resurser i form av forskning, 
behandlingsåtgärder och förebyggande insatser läggs på denna typ av brottslighet. Det 
är vanligen män som begår grova vålds- och sexualbrott, varför de utgör fokus i den 
aktuella studien. Exempelvis var 93 procent av dem som 2008 dömdes för mord och 
dråp män, medan siffran för rån och grovt rån var 99,5 procent och för sexualbrott 99 
procent. 
 
Ett sätt att minska förekomsten av denna typ av grov brottslighet i samhället är att 
hindra personer som en gång begått brott från att begå ett nytt brott, att recidivera. Detta 
kräver att det finns vetskap om vilka individer som ligger i riskzonen för att recidivera 
och att det genomförs insatser som avser att minska risken. För att insatserna ska ha 
största möjliga effekt är det eftersträvansvärt med så individualiserade och 
problemfokuserade interventioner som möjligt. Detta uppnås med kännedom om vilka 
riskfaktorerna för recidiv är för olika förövargrupper, som interventionerna sedan kan 
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utformas utifrån. Syftet med föreliggande studie är därför att undersöka om det finns 
skillnader avseende olika väldokumenterade riskkaraktäristika mellan män dömda för 
olika typer av grova vålds- och sexualbrott, närmare specificerat mord, dråp, rån, 
sexualbrott mot vuxen respektive sexualbrott mot barn. För att kunna bedöma risk för 
recidiv i brott finns det riskbedömningsinstrument. De olika instrumenten har utformats 
med syfte att uppskatta risken för framtida brottslighet, antingen för alla typer av brott, 
för våldsbrott eller för sexualbrott. 
 
Riskbedömningsinstrumentens utveckling  
Kliniska metoder för att predicera risk för framtida våldshandlingar har ifrågasatts under 
lika lång tid som de funnits. Kritiker har pekat på den låga andelen korrekta 
bedömningar av risk, vilken har varit lika liten som, och ibland till och med mindre än 
slumpen (Mossman, 1994). Utvecklingen av instrument för bedömning av risk för olika 
typer av brottslighet, främst för våldsbrott, har dock varit betydande de senaste 
årtiondena. Under 1950-talet utformades instrument som byggde på ostrukturerade 
kliniska bedömningar. Skattningarna var subjektiva, vilket gjorde att de påverkades av 
bedömarens utbildning, erfarenhet och förutfattade meningar. Det fanns inga riktlinjer 
för hur data skulle insamlas eller vilken information som var relevant för bedömningen. 
Prediktionen av risk blev därmed inte tillförlitlig. Denna typ av riskbedömning används 
idag endast i begränsad utsträckning (Campbell, French, & Gendreau, 2009).  
 
Vidareutvecklingen av dessa subjektiva skattningar kallas idag för andra generationens 
riskbedömningsinstrument. De utgörs av statistiska variabler som visat sig korrelera 
med recidiv i brottslighet, till exempel kriminell bakgrund, civilstånd och ålder, och 
kallas därför aktuariska bedömningar. De är systematiserade och objektiva till sin 
karaktär och medför därmed en lägre risk för felbedömningar (Campbell et al., 2009). 
Violence Risk Assessment Guide (VRAG; Harris, Rice, & Quinsey, 1993), Sex 
Offenders Risk Appraisal Guide (SORAG; Quinsey, Rice, & Harris, 1995) och Static-
99 (Hanson & Thornton, 2000) är exempel på aktuariska instrument. Två meta-analyser 
visar att aktuariska bedömningar predicerar våld bättre än ostrukturerade kliniska 
bedömningar (Grove, Zald, Lebow, Snitz, & Nelson, 2000; Mossman, 1994). De 
aktuariska instrumenten har dock kritiserats för att vara för oflexibla vid bedömning av 
risk eftersom de riskfaktorer som ingår är statiska och därmed inte bedömer förändring i 
risk över tid, samt att de inte ger någon information om vilka interventioner som krävs 
(Wong & Gordon, 2006).  
 
Tredje generationens riskinstrument kombinerar statiska och dynamiska riskfaktorer. De 
dynamiska faktorerna är föränderliga över tid och påverkas av sociala, biologiska, 
psykologiska och kontextuella förhållanden i individens liv. Konflikter och antisociala 
attityder är exempel på dynamiska riskfaktorer (Campbell et al., 2009). Beaktandet av 
de dynamiska faktorerna möjliggör att utöver riskbedömningen även undersöka 
individens behov av insatser för att minska risken för framtida brottslighet (Andrews, 
Bonta, & Wormith, 2006). Denna generations instrument kallas strukturerade 
professionella bedömningar, då det i slutänden är klinikern som skattar den 
sammantagna risken. Exempel på sådana instrument är Historical, Clinical, and Risk 
Management-20 (HCR-20; Webster, Douglas, Eaves, & Hart, 1997), Sexual Violence 
Risk-20 (SVR-20; Belfrage & Långström, 1997) och Level of Supervision Inventory-
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Revised (LSI-R; Andrews & Bonta, 1995). HCR-20 bedömer risk för framtida 
våldshandlingar, SVR-20 risk för sexuellt våld och LSI-R risk för alla typer av brott.  
 
Under det senaste årtiondet har en fjärde generations riskbedömningsinstrument 
utvecklats. Dessa instrument ger indikationer på och information om hur en effektiv 
behandling bör utformas för individen. Med hjälp av löpande skattningar följs den 
intagne från fängelsevistelsens början, genom behandling och vård under fängelsetiden 
och fram till uppföljning efter frigivning. Utvärdering av risk kompletteras således med 
bedömning av individens styrkor och behov, för att möjliggöra en så god behandling 
och eftervård som möjligt (Andrews et al., 2006). 
 
HCR-20 
Historical, Clinical, and Risk Management-20 (HCR-20; Belfrage & Fransson, 2005; 
Webster et al., 1997) är ett standardiserat bedömningsinstrument utvecklat i Kanada för 
att uppskatta sannolikheten för framtida våldshandlingar hos en person. Inhämtning av 
information sker genom intervju och insamling av bakgrundsuppgifter. Instrumentet 
består av 20 riskfaktorer vilka har valts ut på grundval av deras påvisade koppling till 
våldsamt beteende. Syftet med instrumentet är att göra en bedömning av risk för våld i 
allmänhet och inte för en specifik typ av våld, exempelvis sexuellt våld. HCR-20 tillhör 
kategorin strukturerade professionella bedömningar.  
 
HCR-20 består av 20 riskfaktorer fördelade på tre delskalor, historiska data (H), 
kliniska data (C) och riskhantering (R). De representerar i tur och ordning faktorer 
relaterade till dåtid, nutid och framtid (se tabell 1). 
 
Tabell 1. Riskfaktorerna i HCR-20 (Belfrage & Fransson, 2005; Webster et al., 1997) 

Historiska data Kliniska data Riskhantering 

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

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

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

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

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

H6. Psykisk sjukdom   

H7. Psykopati   

H8. Tidig missanpassning   

H9. Personlighetsstörning   

H10. Tidigare misskötsamhet vid 
permission eller liknande     

 
Anledningen till att de historiska riskfaktorerna är fler till antalet är att historiska data är 
det säkraste sättet att förutspå hur individen kommer att bete sig i framtiden och därför 
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väger tyngre än de två andra typerna av riskfaktorer. Varje riskfaktor kodas på en skala 
från noll till två vilket ger en totalpoäng från 0 till 40. I kliniska sammanhang 
uppmuntras dock bedömaren att göra en sammanfattande bedömning av klientens 
risknivå för varje enskild riskfaktor samt för hela skalan, eftersom användandet av 
poäng kan göra att både bedömaren och andra som tar del av riskbedömningen inte ser 
till den sammantagna bilden (Belfrage & Fransson, 2005; Webster et al., 1997).  
 
Interbedömarreliabiliteten hos såväl helskalan i HCR-20 som hos de tre delskalorna är 
mycket hög (Dahle, 2006; Douglas, Yeomans, & Boer, 2005, Gray et al., 2004; Gray, 
Taylor, & Snowden, 2008). Även den interna konsistensen för instrumentet har visat sig 
vara hög, vilket innebär att HCR-20 har god intern reliabilitet (Dahle, 2006).  
 

Prediktiv validitet för recidiv i våldsbrottslighet. 
Flera publicerade studier har rapporterat en relation mellan riskfaktorerna i HCR-20 och 
förekomst av våld, med effektstorlekar för hela skalan och för delskalorna som sträcker 
sig från måttliga till stora. En meta-analys som jämförde HCR-20 med flera olika 
riskbedömningsinstrument, exempelvis LSI-R och VRAG, visade att helskalan i HCR-
20 är det bästa riskinstrumentet för att predicera våld under tiden för frihetsberövande, i 
fängelse eller under psykiatrisk vård. Även vid prediktion av våldsrecidiv efter 
frigivning och utskrivning ligger HCR-20 på en acceptabel nivå (Campbell et al., 2009). 
För män dömda till fängelse har såväl helskalan i HCR-20 som delskalorna 
riskhantering och kliniska data uppvisat mycket god prediktiv validitet för våldsrecidiv 
(Mills, Kroner, & Hemmati, 2007; Douglas et al., 2005). Delskalan historiska data har 
visats ha måttlig till god förmåga att predicera recidiv i våld hos fängelsedömda män 
(Douglas et al. 2005; Grann, Belfrage & Tengström, 2000). Forskningsresultaten kring 
förmågan för HCR-20 att predicera våldsbrottslighet hos rättspsykiatriska patienter är 
inte helt samstämmiga. Dolan och Khawaja (2004) har funnit att samtliga skalor 
predicerar recidiv, medan andra studier har visat att den kliniska delskalan saknar 
prediktiv validitet (Gray et al, 2008; Gray et al., 2004). En möjlig förklaring till detta är 
att de senare studierna var långtidsuppföljningar. Den kliniska skalan kan ha bristande 
prediktionsförmåga för recidiv långt efter frigivning eftersom den uppskattar 
riskfaktorer vilka är föränderliga över tid. 
 

Prediktiv validitet för recidiv hos sexualbrottslingar. 
Vad gäller sexualförbrytare har en meta-analys visat att helskalan i HCR-20 predicerar 
våldsrecidiv men däremot inte sexualrecidiv (Hanson & Morton-Bourgon, 2009). 
Stadtland et al. (2005) har däremot funnit att helskalan med måttlig effektstyrka 
predicerar sexualrecidiv där fysisk kontakt med offret förekommit, men inte 
sexualrecidiv där fysisk kontakt med offret ej har skett, som exempelvis vid 
distribuering av barnpornografi. Samma studie visar att helskalan samt den historiska 
delskalan i HCR-20 predicerar våldsrecidiv hos sexualbrottslingar med måttlig 
effektstyrka. 
 
Psykopati och PCL-R 
Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R; Hare, 2004) utformades med avsikt att spegla 
de beteenden och personlighetsdrag som kännetecknar personlighetsstörningen 
psykopati (se tabell 2). Den utvecklades således ursprungligen inte för att fungera som 
ett riskbedömningsinstrument, men har visat sig vara en stark prediktor för recidiv i 



 

6

våldsbrottslighet. Psykopati är ett kliniskt begrepp och innehåller interpersonella, 
affektiva och livsstilsrelaterade karaktäristika. Interpersonella drag som grandiositet, 
arrogans, ytlig charm, känslokyla och manipulativitet anses känneteckna psykopater. De 
affektiva dragen inkluderar lättretlighet, svårighet att relatera till andra och avsaknad av 
skuldkänslor. Slutligen ingår i psykopati en antisocial livsstil, oansvarigt och impulsivt 
beteende och benägenhet att bryta mot sociala regler (Cleckley, 1955; Hare, 2004). 
 
Tabell 2. Faktorer, fasetter och item i PCL-R (Hare, 2004) 

Faktor 1 Faktor 2 
Fasett 1 Fasett 2 Fasett 3 Fasett 4 

Interpersonell Affektiv Livsstil Antisocial 
1. Talförhet/ytlig charm 6. Avsaknad av 3. Behov av 10. Bristande 
 självförebråelser eller stimulans/benägenhet självkontroll 
2. Grandios skuldkänslor att bli uttråkad  

självuppfattning   12. Tidiga 
 7. Ytliga affekter 9. Parasiterande livsstil beteendeproblem 
4. Patologisk    

lögnaktighet 8. Känslokyla/ 13. Avsaknad av 18. Ungdomsbrottslighet 
 avsaknad av empati realistiska, långsiktiga  

5. Bedräglig/  mål 19. Indragning av 
manipulerande 16. Oförmåga att ta  försöksutskrivning 
 ansvar för egna 14. Impulsivitet  
 handlingar  20. Kriminell 
  15. Ansvarslöshet mångsidighet 
Ingår inte i någon av faktorerna:     

11. Promiskuöst sexuellt 17. Många korta   

beteende äktenskapsliknande   

  förhållanden     

 
Prevalensen av psykopati undersökt med PCL-R är betydligt högre i gruppen kriminella 
personer än i normalbefolkningen, ett faktum som går i linje med ovan nämnda 
komponenter i psykopatibegreppet. I normalpopulationen män bedöms förekomsten 
vara omkring 1 procent (Coid et al., 2009b) medan förekomsten i populationen 
fängelsedömda män befunnits vara mellan 7,7 procent och 29 procent (Assadi et al., 
2006; Coid et al., 2009a; Cooke & Michie, 1999). Andelen psykopater är särskilt stor 
bland personer dömda för grova våldsbrott (t ex Myers & Blashfield 1997; Porter et al., 
2000).   
 
Brottslingar och psykiatriska patienter med diagnosen psykopati utövar våld i samhället 
och på institutioner i betydligt större utsträckning än icke-psykopatiska brottslingar och 
patienter (se exempelvis Heilbrun et al., 1998; Hill, Rogers, & Bickford, 1996). Bland 
individer som begått sexualbrott mot barn visade en jämförelse att de som mördat sina 
offer efter brottet hade signifikant högre poäng på PCL-R än de som inte hade mördat 
sina offer (Firestone, Bradford, Greenberg, Larose, & Curry, 1998). Psykopatiska 
våldtäktsmän begår i genomsnitt dubbelt så många icke-sexuella brott som icke-
psykopatiska våldtäktsmän (Brown & Forth, 1997). 
 
Det våldsamma beteendet skiljer sig åt mellan icke-psykopater och psykopater, främst 
vad gäller motivationen till våldsyttringen. Icke-psykopaters våld är oftare av reaktiv 
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karaktär än psykopaters. Reaktivt våld är motiverat av emotionen ilska vilken utlösts av 
att gärningsmannen blivit provocerad och förargad. Våldet är då impulsivt och 
omedelbart och resulterar i en minskning av gärningsmannens negativa känslotillstånd. 
Psykopaters våld är å andra sidan oftare av instrumentellt slag och motiveras av att 
våldshandlingen underlättar för gärningsmannen att uppnå vissa mål. Dessa är i sig inte 
aggressiva, och kan vara exempelvis att skaffa sig materiella ting eller att känna 
spänning. Instrumentellt våld kännetecknas ofta av låg grad av ilska och känslomässig 
upphetsning och är planerat snarare än impulsivt (Blackburn, 1993; Granhag & 
Christianson, 2008). En annan skillnad är att offret för våldsbrottet ofta är okänt för den 
psykopatiske brottslingen till skillnad från för den icke-psykopatiske. Dessa faktorer gör 
att psykopaters våldsbrott ofta ser kvalitativt annorlunda ut än våldsbrott som begås av 
icke-psykopatiska personer. Dock ska understrykas att även en del av det våld som 
begås av psykopater är reaktivt och impulsivt (Cornell et al., 1996; Woodworth & 
Porter, 2002).  
 
Psykopatibegreppet är relaterat till, men skilt från den psykiatriska diagnosen antisocial 
personlighetsstörning (APS) vilken återfinns i DSM-IV (American Psychiatric 
Association, 2002). De diagnoskriterier som kännetecknar APS rör främst det 
antisociala beteendet och beskriver inte personlighetsdrag mer ingående. Det finns två 
skilda synsätt på hur antisocialt beteende är relaterat till psykopati. Sådant beteende ska 
enligt vissa forskare betraktas som en kännetecknande komponent i den psykopatiska 
personligheten, en del i ett genomgående beteendemönster snarare än som enskilda 
beteenden. Den ensidiga betoningen på kriminellt beteende har enligt detta synsätt gett 
en felaktig bild av psykopati, som i grunden är en personlighet karaktäriserad av 
beteenden som skadar andra, men som inte nödvändigtvis är brottsliga (Blackburn, 
2007). Andra bedömare menar att kriminellt beteende inte är en komponent i den 
psykopatiska personligheten utan en konsekvens, ett sekundärt symptom, av denna. 
Skalan PCL-R blir ett statistiskt mer sammanhängande mått om det antisociala 
beteendet tas bort, vilket talar för att detta beteende inte ska beaktas vid bedömningen 
av psykopati (Cooke, Michie, Hart, & Clark, 2004). Denna ståndpunkt är kontroversiell 
och har många motståndare, men bör ändå nämnas i detta sammanhang. Hare (1999) 
understryker vikten av att beakta både personlighetsfaktorerna och de antisociala 
faktorerna i PCL-R och inte enbart se till totalpoängen, för att få en nyanserad bild av 
den psykopatiska profilen. 
 
I manualen för PCL-R beskrivs vart och ett av de 20 item vilka anses känneteckna 
psykopati, och den kliniske bedömaren gör för varje item en skattning mellan noll och 
två för förekomst hos personen av den aspekt som respektive item står för. 
Totalpoängen på PCL-R varierar från 0 till 40 och speglar i vilken utsträckning en 
person överensstämmer med de beteenden och personlighetsdrag som karaktäriserar en 
typisk psykopat. En totalpoäng på 30 och över används vanligen som kriterium för att 
sätta diagnosen psykopat (Hare, 1999). 
 
Forskning indikerar att PCL-R är uppdelat i två skilda faktorer, faktor 1 som speglar 
interpersonella och affektiva personlighetsdrag och faktor 2 som reflekterar en 
antisocial livsstil (se tabell 2). De två faktorerna är i sin tur indelade i vardera två 
fasetter, med fyra eller fem item i varje. Två item, promiskuöst sexuellt beteende samt 
många korta äktenskapsliknande förhållanden, ingår inte i någon av de fyra fasetterna 
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(Hare et al., 1990). Cooke och Michie (2001) förespråkar dock en övergång till en 
trefaktormodell där 13 av nuvarande 20 item ur PCL-R ingår i tre skilda faktorer. De 
item som i denna modell är borttagna är främst relaterade till kriminalitet. Forskning 
kring modellen är fortfarande på ett tidigt stadium, men resultaten hittills tyder på att 
den speglar data på ett bättre sätt än tvåfaktormodellen (Cooke & Michie, 2001; 
Johansson, Andershed, Kerr, & Levander, 2002). 
 
Instrumentet PCL-R är väl beforskat med dokumenterat goda psykometriska 
egenskaper. För enskilda item samt för totalpoängen ligger interbedömarreliabiliteten på 
en rimlig respektive hög nivå (Brandt, Kennedy, Patrick, & Curtin, 1997; Dahle, 2006; 
Douglas et al., 2005; Hare, 2004). Såväl helskalan som faktorerna har hög intern 
konsistens, vilket betyder att skalans item bildar sammanhängande enheter. Validiteten 
med andra mått på bristfällig anpassning är god (Brandt et al., 1997). Instrumentets 
prediktiva validitet är väl undersökt och håller generellt en hög nivå. En betydande del 
av forskningen om PCL-R är genomförd i Nordamerika, men instrumentet har visat sig 
ha såväl god prediktiv validitet som goda psykometriska egenskaper även i stora delar 
av Europa (Hare, Clark, Grann, & Thornton, 2000). 
 

Prediktiv validitet för recidiv i våldsbrott. 
Höga poäng på PCL-R har i många studier visat sig ha samband med våldsbrottsrecidiv, 
enligt två meta-analyser finns små till medelstora korrelationer mellan PCL-R och såväl 
recidiv i våldsbrott som i övrig brottslighet (Campbell et al., 2009; Gendreau, Goggin, 
& Little, 1996; Gendreau, Goggin, & Smith, 2002). Instrumentet predicerar recidiv i 
våldsbrott hos bland annat fängelsedömda män (Serin, 1996; Rice & Harris, 1995; 
Wormith, Olver, Stevenson, & Girard, 2002), ungdomar som dömts för brott (Brandt et 
al., 1997; Gretton, Hare, & Catchpole, 2004) och rättspsykiatriska patienter (Harris, 
Rice, & Cormier, 1991; Heilbrun et al., 1998; Steadman et al., 2000).  

 
Prediktiv validitet för recidiv hos sexualbrottslingar. 

Vad gäller förmågan hos PCL-R att predicera recidiv hos sexualbrottslingar har 
resultaten varit mer motstridiga. Hög grad av psykopati har visat sig predicera 
sexualbrottslingars recidiv i generell brottslighet (Barbaree, Seto, Langton, & Peacock, 
2001; Långström & Grann, 2000; Serin, Mailloux, & Malcolm, 2001) samt i icke-
sexuella våldsbrott (t ex Hildebrand, de Ruiter, & de Vogel, 2004; Hill, Habermann, 
Klusmann, Berner, & Briken, 2008; Rice & Harris, 1997; Seto & Barbaree, 1999), men 
inte i sexualbrott. Andra studier har dock visat att PCL-R även predicerar recidiv i 
sexualbrott hos sexualbrottslingar (Hanson & Harris, 2000; Hildebrand, et al., 2004). 
Två meta-analyser har funnit att antisocial orientering, exempelvis psykopati, är den 
starkaste prediktorn för sexualbrottslingars recidiv i sexualbrott, våldsbrott och övrig 
brottslighet (Hanson & Bussière, 1998; Hanson & Morton-Bourgon, 2005). Hos män 
dömda för sexuella övergrepp på barn predicerar PCL-R recidiv såväl i sexualbrott och 
våldsbrott som i övrig brottslighet (Beggs & Grace, 2008). Vid uppföljning av 
sexualbrottslingar sex år efter frigivning har 80 procent av psykopaterna och 20 procent 
av icke-psykopaterna recidiverat i våldsbrott (Quinsey et al., 1995). 
 
Typer av vålds- och sexualbrott 
Fokus för föreliggande studie är olika typer av grova vålds- och sexualbrott. Nedan 
följer beskrivningar av de brottskategorier vilka ingår i studien. 
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Mord innebär att en person uppsåtligen berövar en annan person livet. Gärningen 
benämns som dråp då hänsyn till de omständigheter som föranlett handlingen, eller 
omständigheter i övrigt gör att den kan betraktas som mindre grov. Sådana 
omständigheter kan vara att brottet föregicks av en provokation, att handlingen var 
mycket impulsiv eller att den på annat sätt skedde i stark affekt. För såväl mord som 
dråp gäller att gärningen är avsiktlig. Straffet för mord är fängelse i tio till arton år eller 
på livstid, och för dråp är straffet mellan sex och tio års fängelse (Brottsbalken 3 kap 1-
2 §; Brottsförebyggande rådet, 2008). 
 
Rån avser gärningar där en person stjäl en annans egendom genom att utöva våld eller 
hot om våld. Handlingar där en person är i färd med att stjäla, blir tagen på bar gärning 
och då använder sig av hot eller våld rubriceras också som rån. Brottet betraktas i första 
hand som ett våldsbrott. I lagen görs en åtskillnad mellan rån och grovt rån, där det 
senare sker med användande av eller hot om livsfarligt våld, eller hänsynslöshet 
gentemot offret. För rån tillämpas en straffskala mellan ett och sex års fängelse och för 
grovt rån mellan fyra och tio år (Brottsbalken 8 kap 5-6 §; Brottsförebyggande rådet, 
2008). 
 
Sexualbrott är en heterogen typ av brott och kan delas in i fyra övergripande kategorier, 
våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande och liknande samt blottning och annat 
sexuellt ofredande. Lagen kring sexualbrott har reviderats i stor utsträckning under 
2000-talet och 2005 trädde en ny sexualbrottslagstiftning i kraft. Syftet var både att 
stärka den personliga och sexuella integriteten och att öka skyddet mot sexuella 
kränkningar för barn och ungdomar. Straffskalan för sexualbrott skiljer sig åt mellan de 
olika typerna av brott. För våldtäkt är straffet mellan två och sex års fängelse och för 
grov våldtäkt utdöms mellan fyra och tio års fängelse (Brottsbalken 6 kap 1 §; 
Brottsförebyggande rådet, 2008). 
 
Sexualbrott mot barn avser brott av sexuell art där offret är under femton år, eller under 
arton år i de fall då gärningsmannen är offrets vårdnadshavare. För våldtäkt mot barn är 
straffet mellan två och sex år, för grov våldtäkt mellan fyra och tio år och för grovt 
sexuellt utnyttjande sex månader till sex år (Brottsbalken 6 kap 4 §; Brottsbalken 6 kap 
6 §; Brottsförebyggande rådet, 2008). 
 
Kategorisering av kriminella utifrån typ av brott 
En fråga som diskuteras inom kriminologin är huruvida kriminella specialiserar sig i en 
viss typ av brott eller om de är generalister (Blackburn, 1993). I en granskning av 
forskningsläget var författarens slutsats att det är ovanligt att brottslingar specialiserar 
sig (Simon, 1997). Andelen brottslingar specialiserade i en viss typ av brott är mellan 1 
och 10 procent medan övriga är varierade i sitt brottsutövande. Exempelvis brukar 
personer vilka har begått en typ av våldsbrott också ha begått andra typer av våldsbrott. 
Liknande resultat har påvisats vad gäller olika typer av sexualbrott. Enligt vissa ses 
detta som underlag för tesen om specialisering i brottslighet, medan andra anser det vara 
stöd för att personer begår många olika typer av brott, som här, olika slags våldsbrott. 
Indikationer på att sexualförbrytare inte är specialiserade är att de ofta har begått även 
andra typer av brott, samt att brottslingar som ej klassats som sexualbrottslingar sedan 
visat sig recidivera i sexualbrott och vice versa. Liknande resultat har påvisats vad gäller 



 

10

olika typer av sexualbrott. Forskningen ger även visst stöd för att sexualförbrytare, 
våldsbrottslingar och generella brottslingar inte skiljer sig åt avseende 
personlighetsvariabler (Nagayama Hall, Shepherd, & Mudrak, 1992). Dessa fynd talar 
således mot en kategorisering av kriminella utifrån vilken typ av brott den kriminelle 
begått. Resultat från många andra studier talar dock i motsatt riktning.  
 

Våldsbrottslingar och sexualbrottslingar.            
En allmänt rådande uppfattning som också stöds av forskning är att sexualförbrytare 
skiljer sig från andra grupper av kriminella. Även om sexualförbrytare frekvent begår 
icke-sexuella brott, recidiverar personer som begått icke-sexuella brott sällan i 
sexualbrottslighet (Hanson, Scott, & Steffy, 1995), vilket talar för att personer som 
begår sexualbrott utgör en egen grupp. Vid jämförelse mellan våldsbrottslingar och 
sexualbrottslingar har studier visat att både livsstilsfaktorer och personlighetsvariabler 
skiljer sig åt mellan de två grupperna. Gruppen sexualbrottslingar har lägre poäng på 
faktor 2 i PCL-R än personer som begått andra brott än sexualbrott, exempelvis 
drogrelaterade brott. Faktor 2 är beteendekomponenten av psykopati, och 
sexualförbrytare har således inte den antisociala livsstilen i samma utsträckning som 
andra grupper av kriminella (Porter et al., 2009). Vid testning med MCMI (Millon 
Clinical Multiaxial Inventory-III), vilket bland annat undersöker djupgående 
personlighetskaraktäristika och personlighetsstörningar, visades att sexualförbrytare är 
mer passivt aggressiva än våldsförbrytare, och även mer hämmade till sin personlighet. 
Våldsbrottslingar är i motsats till detta mer extroverta än sexualbrottslingar (Chantry & 
Craig, 1994). Även val av offer skiljer sig åt mellan de två förbrytargrupperna. 
Våldsbrottslingarnas offer är vanligen en för dem okänd person medan 
sexualbrottslingar som regel har en relation till sitt offer (Gudjonsson & Sigurdsson, 
2000).  
 
Ett sätt att undersöka huruvida det finns kvalitativa olikheter mellan förbrytargrupper är 
att jämföra förekomsten av riskfaktorer för recidiv i brottslighet hos grupperna. Det 
finns en begränsad mängd forskning som specifikt jämfört skillnader i riskfaktorer 
mellan sexual- och våldsbrottslingar. Craig, Browne, Beech och Stringer (2006) har 
funnit att våldsbrottslingar skiljer sig från sexualbrottslingar på så sätt att de oftare är 
ensamstående, oftare har en historia av anpassningsproblem i skolan samt 
anställningsproblem, har en mer kaotisk livsstil, oftare har någon form av missbruk 
samt oftare har en personlighetsstörning. Flera av ovanstående faktorer utgör risk för 
recidiv även hos sexualförbrytare. De har dock inte samma prediktiva styrka, vilket 
tyder på att de inte är lika vanligt förekommande hos sexualförbrytare. Även om låg IQ 
är en riskfaktor för båda grupperna, har sexualbrottsrecidivister befunnits ha lägre IQ än 
andra recidivister (Fazel, Hope, O'Donnell, & Jacoby, 2002). 
 
Den samlade, eller splittrade, bilden av forskningsläget kring vilka riskfaktorer för 
recidiv som är förekommande hos vålds- respektive sexualförbrytare är att det finns 
gemensamma riskfaktorer för de två grupperna men även tydliga skillnader. Enskilda 
gemensamma riskfaktorer, av vilka många ingår i instrumenten PCL-R och HCR-20, för 
recidiv hos vålds- och sexualbrottslingar är förekomst av tidigare domar för våldsbrott, 
lång tid i fängelse, interpersonella problem (Craig, Browne, Stringer, & Beech, 2005; 
Mills, Kroner, & Hemmati, 2003; Wormith, Olver, Stevenson, & Girard, 2002), 
missbruk (Craig et al., 2005; Grann, Danesh, & Fazel, 2008; Mills et al., 2003; Rice & 

http://www04.sub.su.se:2205/ids70/p_search_form.php?field=au&query=stringer+ian&log=literal&SID=kokqh8nob2scj2c0hcgvlcrdv6
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Harris, 1995; Rice, Harris, Lang, & Bell, 1990), tidigare kriminalitet (Craig et al., 2005; 
Hanson, 2000; Mills et al., 2003; Rice et al., 1990; Wormith et al., 2002), låg ålder 
(Craig et al., 2005; Hanson, 2000), låg IQ (Craig et al., 2005; Hanson & Harris, 2000), 
personlighetsstörning generellt (Craig et al., 2005; Grann et al., 2008; Rice et al., 1990) 
och antisocial personlighetsstörning specifikt (Hanson, 2000; Hanson & Bussière, 1998; 
Hanson & Harris, 2000; Wormith et al., 2002).  
 
Ytterligare en gemensam riskfaktor för de båda grupperna är låg ålder, som gång på 
gång har visat sig vara en riskfaktor för recidiv i våldsbrott (t ex Bonta, Law, & Hanson, 
1998; Hanson et al., 1995; Wierson & Forehand, 1995) och sexualbrott (Hanson & 
Bussière, 1998; Hanson et al., 1995). Recidivfrekvensen minskar således med stigande 
ålder. Denna trend tycks vara mer uttalad för recidiv i våldsbrott än i sexualbrott (Fazel, 
Sjöstedt, Långström, & Grann, 2006).  
 
Riskfaktorer som förefaller vara specifika för sexualförbrytare är sådana relaterade till 
sexuell avvikelse och till sexuella attityder samt till brister i interpersonell närhet 
(Hanson & Morton-Bourgon, 2005). En omfattande genomgång av forskningsläget 
(Craig et al., 2005) har visat att specifika riskfaktorer som predicerar recidiv hos 
sexualförbrytare är tidigare sexualbrottshistoria, att de har attityder som är toleranta för 
sexuella övergrepp, olika offerspecifika faktorer som exempelvis okänt offer och 
multipla offer, frånvaro av empati med offret, sexuellt intresse riktat mot barn, och 
andra sexuella avvikelser som exempelvis exhibitionism eller inslag av sexuell sadism. 
Även variabler som inte specifikt är relaterade till sexualitet utgör prediktorer specifikt 
för sexualbrottslingar, som låg självkänsla, ilska samt problematisk familjebakgrund i 
form av att ha varit utsatt för sexuell eller psykisk misshandel och försummelse.   
 
          Mord, dråp, rån, sexualbrott mot vuxen och sexualbrott mot barn. 
Vid forskning om personer som begått våldsbrott sker sällan en separation mellan 
brotten mord och dråp, varför begränsad kunskap finns om huruvida kvalitativa 
skillnader existerar mellan dessa två förbrytargrupper. Personer som begått rån har 
heller inte studerats specifikt eller jämförts med personer som begått andra typer av 
brott. Skillnader mellan andra förbrytargrupper har dock undersökts och nedan följer en 
genomgång av forskningsläget. 
 
En svensk undersökning av personer dömda för mord och dråp har visat att andelen 
psykopater bland dessa är 31,4 procent (Laurell & Dåderman, 2007), medan en studie i 
Kanada har visat att 27,2 procent är psykopater i denna grupp (Woodworth & Porter, 
2002). Prevalensen av psykopati i grupper av personer dömda för sexualbrott mot vuxen 
är mellan 35 och 36,4 procent (Brown & Forth, 1997; Porter et al., 2000; Porter et al., 
2009). Högst andel psykopater har påträffats i gruppen sexualbrottslingar med offer i 
olika åldrar. Denna grupp definieras som personer som begått minst ett sexualbrott mot 
barn, samt minst ett sexualbrott mot vuxen. Andelen psykopater i denna grupp är mellan 
62,5 och 64 procent (Porter et al., 2000; Porter et al., 2009). I gruppen personer som 
enbart begått sexualbrott mot barn är förekomsten av psykopater dock märkbart mindre 
jämfört med andra förbrytargrupper, mellan 3 och 8 procent (Beggs & Grace, 2008; 
Porter et al., 2000; Porter et al., 2009).  
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Personer som begått sexualbrott mot barn har färre psykopatiska drag än personer som 
begått sexualbrott mot vuxen, vilket visar sig genom att de erhåller lägre medelpoäng på 
PCL-R då denna används som kontinuerlig variabel. De som begått sexualbrott mot 
vuxen har även högre poäng på beteende- och livsstilskomponenten faktor 2 i PCL-R, 
medan det inte finns några skillnader i poäng på den affektiva, interpersonella 
komponenten faktor 1 mellan grupperna (Olver & Wong, 2006; Porter et al., 2000; 
Porter et al., 2009). Även i jämförelse med personer som begått icke-sexuella brott 
skiljer personer som begått sexualbrott mot barn ut sig. De är äldre, oftare gifta, har 
lägre utbildningsnivå och har begått färre tidigare brott än personer som begått andra 
typer av brott (Hanson et al., 1995). 
 
Mellan personer som begått sexualbrott mot vuxen respektive mot barn finns även 
skillnader i specialisering i brottslighet. De förra begår signifikant fler typer av 
våldsbrott och är mindre varierade när de begår sexualbrott, medan det omvända 
förhållandet gäller för den senare gruppen. De som begått sexualbrott mot barn tenderar 
att vara mer specialiserade på att begå och recidivera i sexualbrott, medan de som begått 
sexualbrott mot vuxen är mer varierade och begår såväl egendomsbrott och våldsbrott 
som sexualbrott. Personer dömda för sexualbrott mot vuxen tycks således vara mer lika 
andra kriminella, medan gruppen sexualbrott mot barn utmärker sig som en egen grupp. 
Detta är en slutsats som även dragits i andra sammanhang, exempelvis gällande 
personlighet. Personer som begått sexualbrott mot barn har i större utsträckning än 
andra sexualbrottslingar psykiskt lidande av ångest- och nedstämdhetskaraktär, har fler 
drag från borderline personlighetsstörning, är mer schizoida och är mer beroende av 
andra för att klara sig i vardagen (Chantry & Craig, 1994). Det tycks också finnas en 
skillnad mellan olika grupper av sexualbrottslingar gällande intelligens. 
Sexualförbrytare med mental retardation har oftare prepubertala offer än 
sexualförbrytare med IQ inom eller över normalgränsen (Rice, Harris, Lang & Chaplin, 
2008). 
 
Andra skillnader mellan grupper av sexualförbrytare är att de som begått brott mot barn 
är äldre än personer som begått andra sexualbrott (Barbaree, Langton, Blanchard, & 
Cantor, 2009; Dickey, Nussbaum, Chevolleau, & Davidson, 2002; Hanson, 2002). 
Recidivrisken för personer dömda för sexuella övergrepp mot vuxen minskar dessutom 
stadigt med ökande ålder, medan personer som begått sexuella övergrepp mot barn 
utanför familjen löper ungefär lika stor risk för recidiv ända fram till 50 års ålder, då 
risken börjar minska (Hanson, 2002). 
 
Om prediktion av recidiv 
Det råder i dagsläget ingen total enighet om vilka faktorer som predicerar recidiv för 
olika grupper av kriminella och för olika typer av brott. Forskningsresultat kring vilka 
faktorer som predicerar recidiv är ibland motsägelsefulla, vilket delvis kan bero på 
metodologiska skillnader. Vissa forskare har studerat vuxna förbrytare som frigivits från 
fängelse, medan andra har skrivits ut från rättspsykiatrisk vård. Dock har riskfaktorerna 
för våldsrecidiv visat sig vara ungefär desamma i olika miljöer (Bonta et al., 1998). Ett 
närliggande predikament är att beteckningen våldsrecidiv operationaliseras olika. I vissa 
fall ingår sexualbrott, ibland ingår bara mord, dråp och misshandel, och i ytterligare 
andra studier inkluderas även exempelvis rån, mordbrand och kidnappning.  
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Syfte och frågeställningar 
Det saknas forskning om huruvida riskfaktorerna för recidiv föreligger i olika 
utsträckning hos en person beroende på vilket brott denne begått. Det som vanligtvis 
undersökts är skillnader mellan de två kategorierna sexualbrottslingar och 
våldsbrottslingar. Studier om eventuella skillnader mellan olika typer av 
sexualbrottslingar förekommer men däremot har få undersökningar gjorts där 
undergrupper av våldsbrott har specificerats ytterligare. Inom forskning om personer 
som begått brott med dödligt våld görs exempelvis sällan en skillnad utifrån om brottet 
rubricerats som mord eller som dråp, varför endast begränsad kunskap finns om 
huruvida kvalitativa skillnader existerar mellan de två förbrytargrupperna. Syftet med 
föreliggande studie var därför att undersöka om det finns skillnader mellan män dömda 
till fängelse för olika typer av brott avseende ålder, psykopatiprofil och 
riskkaraktäristika. För att uppfylla syftet användes följande frågeställningar: 
 

• Föreligger skillnader mellan grupperna mord, dråp, rån, sexualbrott mot vuxen 
respektive sexualbrott mot barn avseende ålder, poäng på helskalan PCL-R, 
faktor 1 och 2 i PCL-R, samt fasett 1 till 4 i PCL-R, respektive poäng på 
helskalan HCR-20, den historiska delskalan och den kliniska delskalan i HCR-
20? 

 
• Föreligger skillnader avseende ovanstående variabler mellan brottsförövare i de 

mer övergripande kategorierna våldsbrottslingar (mord, dråp och rån) respektive 
sexualbrottslingar (sexualbrott mot vuxen och sexualbrott mot barn)? 

 
Studien är av betydelse för utredande, planerande och behandlande arbete för grova 
vålds- och sexualbrottslingar, exempelvis inom Kriminalvården och rättspsykiatrin. 
Kunskapen kan ligga till grund för mer individualiserade och specifikt 
problemfokuserade interventioner, vilket ytterst syftar till att minska recidiv i de allra 
grövsta brotten mot individer. 
 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Undersökningsdeltagarna var män, 18 år och äldre, dömda till fängelse i fyra år eller 
mer för grova våldsbrott eller grova sexualbrott. Anledningen till att studien fokuserar 
på män är att det vanligen är de som begår grova vålds- och sexualbrott. I Sverige 
undergår män som dömts till minst fyra års fängelse en obligatorisk utredning på 
Kriminalvårdens riksmottagning vid anstalten Kumla, innan de placeras på Kumla eller 
annan anstalt i Sverige. De vilka utgjorde urvalet för studien (N=1031) var samtliga 
som genomgick dessa bedömningar mellan 2004 och 2007, samt de som från 2008 till 
2009 skriftligt givit sitt informerade samtycke till att delta i eventuell framtida 
forskning. Ur detta urval uteslöts 27 individer med anledning av att deras domar varken 
innehöll våldsbrott eller sexualbrott. Ytterligare 164 individer uteslöts på basis av att 
deras aktuella brott inte passade in i någon av de fem brottskategorierna som skulle 
studeras. Dessa personer hade begått andra typer av våldsbrott vilka inte bildade en 
heterogen grupp. Inga undersökningsdeltagare fick förekomma i fler än en kategori och 
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därför uteslöts en individ som dömts för både dråp och rån ur studien. Det slutliga 
urvalet utgjordes av 839 individer. 
 
Deltagarna delades in i fem grupper baserat på vilket huvudbrott de dömts för i den 
aktuella domen. De fem grupperna var mord, dråp, rån, sexualbrott mot vuxen och 
sexualbrott mot barn. I gruppen mord ingick brotten mord, försök till mord, anstiftan till 
mord samt grov mordbrand. I gruppen dråp ingick domar för dråp, försök till dråp samt 
vållande till annans död. Gruppen rån utgjordes av personer främst dömda för rån och 
grovt rån. Gruppen sexualbrott mot vuxen bestod framförallt av domarna våldtäkt, grov 
våldtäkt samt grov kvinnofridskränkning. Under gruppen sexualbrott mot barn ingick 
brotten våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn, grovt 
sexuellt utnyttjande av barn samt grovt barnpornografibrott.  
 
Två individer hade i den aktuella domen dömts för både mord och sexualbrott mot barn 
och en person var dömd för både mord och sexualbrott mot vuxen. Det fanns även två 
personer som dömts för både rån och sexualbrott mot vuxen. Dessa fem individer 
klassades utifrån det sexualbrott de begått och uteslöts således ur kategorierna mord 
respektive rån, eftersom sexualbrottslingar enligt tidigare forskning ofta begår andra 
brott än sexualbrott, medan våldsbrottslingar sällan begår sexualbrott (Craig et al., 
2006; Hanson, et al., 1995).  
 
Tabell 3 beskriver det straff undersökningsdeltagarna avtjänade vid datainsamlingen. 
Fem av de 78 personer som i den aktuella domen dömts till mer än ett våldsbrott har 
beskrivits ovan. Resterande hade dömts för våldsbrott som inte passade in i någon av de 
fem brottskategorierna, av vilka brottsrubriceringarna misshandel, grov misshandel, 
olaga hot och våld mot tjänsteman var vanligast förekommande.  
 
Tabell 3. Straffkaraktäristika för personer i de fem brottsgrupperna 

  
 
Brottsgrupp 
 

Genomsnittlig 
strafftid (år) 

Antal personer 
dömda till 

livstid 

Genomsnittligt antal 
brott i den aktuella 

domen 

Antal personer dömda 
för mer än ett 

våldsbrott i den 
aktuella domen 

Slutliga stickprovet (N=839) 6,2 73 1,57 78 

Mord (n=363) 7,6 71 1,54 21 
Dråp (n=110) 6,3 1 1,59 20 

Rån (n=238) 4,9 0 1,56 13 

Sexualbrott mot vuxen (n=71) 5,1 0 2,08 15 

Sexualbrott mot barn (n=57) 6,1 1 2,19 9 

 
Material 
De åldersberäkningar som gjorts baseras på undersökningsdeltagarens ålder vid 
utredningstillfället på riksmottagningen. Som underlag för jämförelse av riskfaktorer för 
recidiv användes PCL-R (Hare, 2004) och HCR-20 (Webster et al., 1997). Varje item i 
PCL-R och HCR-20 kodas från noll till två och resulterar i en totalpoäng mellan 0 och 
40 för respektive instrument.   
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PCL-R bedömer grad av psykopati genom skattning av 20 item indelade i två faktorer, 
interpersonell/affektiv och antisocial/livsstil. Instrumentets psykometriska egenskaper är 
goda. Både interbedömarreliabiliteten och den interna konsistensen är höga, och såväl 
den samtidiga som den prediktiva validiteten för recidiv i brottslighet är god (Brandt et 
al., 1997; Dahle, 2006; Douglas et al., 2005; Hare, 2004). Då poäng på enskilda item 
har saknats hos undersökningsdeltagare har poängberäkning skett i enlighet med 
manualen (Hare, 2004).  
 
HCR-20 används för bedömning av risk för framtida våldshandlingar. Det består av 20 
riskfaktorer vilka är indelade i tre skalor, historiska data, kliniska data och 
riskhantering. Delskalan riskhantering undersöktes inte i den aktuella studien, då den 
handlar om framtida riskfaktorer. Samtliga undersökningsdeltagare hade ett långt 
fängelsestraff framför sig och variansen i denna skala torde därför ha blivit mycket låg. 
Dock ingår poängen på denna skala i de beräkningar som rör totalpoängen på helskalan 
HCR-20.  
 
HCR-20 har mycket hög interbedömarreliabilitet och även hög grad av intern 
konsistens. Den prediktiva validiteten för våldsrecidiv är mycket god (Dahle, 2006; 
Douglas et al., 2005; Mills et al., 2007). Då poäng på enskilda item saknats hos 
undersökningsdeltagare har poängberäkning skett i enlighet med manualen (Webster et 
al, 1997). De data som ligger till grund för den aktuella studien insamlades i samband 
med undersökningsdeltagarnas inskrivning, varför delskalan riskhantering ej studeras. 
Den består av dynamiska faktorer och är främst intressant vid frigivning. För mer 
utförliga beskrivningar av instrumenten, se inledningen. 
 
Den interna konsistensen mätt med Cronbachs alfa var i föreliggande studie för PCL-R 
α = 0,92 och för HCR-20 α = 0,92, vilket innebär att instrumenten, i enlighet med 
tidigare studier, har mycket god intern reliabilitet. En faktoranalys med varimax rotation 
visade att ingående item i PCL-R för denna studies stickprov var grupperade i faktor 1 
respektive faktor 2, med faktorladdningar mellan 0,50 och 0,78. Egenvärdena var 1,92 
för faktor 1 och 8,35 för faktor 2. Faktor 1 stod för 9,6% av den förklarade variansen 
och faktor 2 för 41,8%. De två item som enligt instrumentets utformning inte tillhör 
någon av faktorerna laddade heller inte i dessa. Dessa två item hade tillsammans 
egenvärdet 1,14 och stod för 5,7% av den förklarade variansen. HCR-20 är inte 
konstruerat som tre olika, internt sammanhängande faktorer och det var därför inte 
aktuellt att genomföra en faktoranalys på detta instrument. 
 
Procedur 
Studien var retrospektiv och baserades på data som inhämtades från de utredningar vilka 
genomförs på Kriminalvårdens riksmottagning för män, på anstalten Kumla. 
Utredningen pågår under cirka sex veckor. Den består av intervjuer, observationer, olika 
typer av test samt genomgång av akter, och syftar till att generera en risk- och 
behovsprofil för individen. Denna profil ligger sedan till grund för beslut om 
anstaltsplacering och verkställighetsplanering för den intagne. För intagna dömda för 
vålds- eller sexualbrott görs även en psykologutredning. I denna utredning ingår bland 
annat diagnostik enligt DSM-IV, bedömning med psykopatiskalan PCL-R samt 
bedömning med HCR-20 då personen dömts för brott med våldsinslag, respektive SVR-
20 då personen dömts för sexualbrott. Då bedömning med HCR-20 inte görs 
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rutinmässigt av sexualbrottslingar förekom i föreliggande studie data från HCR-20 
endast hos några av de undersökningsdeltagare vilka dömts för sexualbrott mot vuxen 
(n=35) och för sexualbrott mot barn (n=15). SVR-20 används enbart vid bedömning av 
sexualbrottslingar, och eftersom föreliggande studie undersöker skillnader mellan vålds- 
och sexualbrottslingar inkluderades inte detta instrument. Utredningen genomförs av 
legitimerade psykologer och det är således dessa som genomfört de bedömningar vilka 
ligger till grund för studien. Varje enskild psykologutredning genomförs av en och 
samma psykolog. Interbedömarreliabiliteten för PCL-R har undersökts på 
riksmottagningen och visat sig vara god (ICC1 = 0,84; ICC2 = 0,91) (Andershed, 
Forsman, Johansson, & Johansson, 2004). Interbedömarreliabiliteten för HCR-20 har 
inte undersökts på riksmottagningen. 
 
Etiska överväganden 
Sedan år 2008 har undersökningsdeltagarna i samband med utredningen på 
riksmottagningen givits information och tillfrågats om samtycke till 
forskningsdeltagande. Från 2004 till 2007 gavs således inte denna information. Enligt 
Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning är det 
i vissa fall inte nödvändigt att lämna information eller inhämta samtycke om deltagande 
i forskning, då undersökningsdeltagarna inte aktivt medverkar i forskningsprojektet 
(Vetenskapsrådet, 1990). Samtliga individer som kommer till riksmottagningen 
genomför utredningen där och deltagandet i den aktuella studien, genom de data som 
samlats in under utredningen, kan därför betraktas som passivt.  
 
Alla uppgifter om undersökningsdeltagarna förvaras under strikt sekretess vid 
riksmottagningen på anstalten Kumla. De data som användes i den aktuella studien var 
avidentifierade och det var således inte möjligt att identifiera enskilda personer utifrån 
den information som fanns i datafilen. Denna behandlades konfidentiellt och 
återlämnades till riksmottagningen efter studiens avslutande. Insamlade data användes 
enbart vid studiens genomförande och inte i något annat syfte. 
 
 

Resultat  
 
Ålder 
Ett oberoende t-test visade att det fanns en signifikant åldersskillnad mellan 
våldsbrottslingarna och sexualbrottslingarna (t(832) = 8,45, p < 0,001). 
Våldsförbrytarna var yngre än sexualförbrytarna. Medelåldern var hos 
våldsbrottslingarna 32,15 år (SD = 10,22) och hos sexualbrottslingarna 40,51 år (SD = 
10,69). En envägs oberoende ANOVA visade på signifikanta ålderskillnader mellan de 
fem brottsgrupperna (F(4,829) = 34,65, p < 0,001). Tamhane post-hoc test (p < 0,05) 
användes för att se var åldersskillnaderna fanns. Detta visade att gruppen sexualbrott 
mot barn var signifikant äldre än alla övriga brottsgrupper, medan gruppen rån var 
signifikant yngre än alla övriga grupper. Mellan grupperna mord, dråp och sexualbrott 
mot vuxen fanns inga signifikanta åldersskillnader. Medelåldern var i gruppen mord 
33,74 (SD = 11,32), i rån 28,71 (SD = 7,25), i dråp 34,39 (SD = 10,10), i sexualbrott 
mot vuxen 37,13 (SD = 10,26) samt i sexualbrott mot barn 44,86 (SD = 9,69).  
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Psykopati 
Med en diagnosgräns på 30 poäng på PCL-R var andelen psykopater i de övergripande 
kategorierna våldsbrottslingar och sexualbrottslingar 23,7% i den förra och 15,0% i den 
senare. Mann-Whitney test visade att skillnaden var signifikant (U = 33834,500, N1 = 
662, N2 = 113, p = 0,026). För att undersöka möjliga skillnader avseende totalpoäng på 
helskalan i PCL-R mellan vålds- respektive sexualbrottslingar genomfördes ett t-test för 
oberoende mätningar. Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad mellan de 
båda kategorierna (t(773) = 4,79, p < 0,001) vad gällde totalpoäng på PCL-R. 
Våldsbrottslingar hade signifikant fler psykopatiska drag än sexualbrottslingar. 
Medelvärdet i totalpoäng på PCL-R var för våldsbrottslingarna 19,84 (SD = 10,49) och 
för sexualbrottslingarna 14,71 (SD = 10,54).  
 
Prevalens av psykopati, medelpoäng på PCL-R samt på faktor 1 och 2 för de fem 
brottsgrupperna samt för hela stickprovet återfinns i tabell 4. För att undersöka möjliga 
skillnader avseende poäng på helskalan i PCL-R mellan brottsgrupperna genomfördes 
en envägs oberoende ANOVA. Analyserna indikerade att det fanns signifikanta 
skillnader avseende totalpoäng på PCL-R (F(4,770) = 9,41, p < 0,001). För att se var 
dessa skillnader fanns genomfördes Tamhane post-hoc test (p < 0,05). Detta visade att 
gruppen sexualbrott mot barn hade signifikant lägre grad av psykopati än resterande 
grupper. Mellan de övriga brottsgrupperna fanns inga signifikanta skillnader. 
 
Tabell 4. Prevalens av psykopati, medelvärden för poäng på helskalan respektive 
faktorerna i PCL-R för brottsgrupperna samt för samtliga deltagare 

 

Prevalens 
av 

psykopati 
i procent 

  Faktor 1 
Interpersonell/affektiv 

Faktor 2 
Antisocial/livsstil Helskala 

Brottsgrupp M (SD) M (SD) M (SD) 

Samtliga deltagare 22,0 19,09 10,65 7,26 4,87 10,34 6,26 

Mord 25,9 20,14 11,05 7,93 4,99 10,83 6,34 
Dråp 16,3 17,47 10,05 5,54 4,4 10,67 6,04 
Rån  23,9 20,49 9,72 7,37 4,74 11,67 5,42 
Sexualbrott mot vuxen 23,3 17,3 11,45 7,75 5,01 7,43 6,48 

Sexualbrott mot barn 5,7 11,8 8,6 5,25 4,12 4,21 4,75 
 
För att undersöka potentiella skillnader i prevalens av psykopati genomfördes Kruskal-
Wallis test, vilket visade på en signifikant skillnad mellan de fem grupperna χ2(4, N 
= 775) = 12,93, p = 0,012. För att se var skillnaderna i prevalens fanns genomfördes 
Mann-Whitney test. Detta visade att gruppen sexualbrott mot barn hade signifikant 
lägre prevalens av psykopati än gruppen rån (U = 4897,000, N1 = 53, N2 = 226, p = 
0,003), dråp (U = 2405,500, N1 = 53, N2 = 104, p = 0,031), mord (U = 6933,000, N1 = 
53, N2 = 332, p = 0,001), och sexualbrott mot vuxen (U = 1309,500, N1 = 53, N2 = 60, p 
= 0,009). För övrigt fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna avseende 
förekomst av psykopati.  
 
Ett oberoende t-test visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan de två 
övergripande kategorierna vålds- respektive sexualförbrytare avseende poäng på faktor 
1. Medelvärdet på faktor 1 var för våldsbrottslingarna 7,37 (SD = 4,88) och för 
sexualbrottslingarna 6,62 (SD = 4,77). En envägs oberoende ANOVA med data 
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uppbrutet på fem delgrupper indikerade att det fanns signifikanta skillnader mellan de 
fem brottsgrupperna i faktor 1 (F(4,790) = 7,61, p < 0,001). Tamhane post-hoc test (p < 
0,05) visade att båda grupperna dråp och sexualbrott mot barn hade signifikant lägre 
poäng än grupperna mord, rån och sexualbrott mot vuxen i poäng på faktor 1. För övrigt 
fanns inga signifikanta skillnader mellan brottsgrupperna avseende faktor 1-poäng.  
 
Ett oberoende t-test visade att det inte fanns någon signifikant skillnad i poäng mellan 
vålds- och sexualbrottslingar på endera fasett 1 eller fasett 2. Medelpoängen var på 
fasett 1 för våldsbrottslingarna 2,72 (SD = 2,50) och för sexualbrottslingarna 2,13 (SD = 
2,19), och på fasett 2 för våldsbrottslingarna 4,59 (SD = 2,74) och för 
sexualbrottslingarna 4,14 (SD = 2,75). Medelpoäng på fasett 1 till 4 i PCL-R för de fem 
brottsgrupperna samt för hela stickprovet återfinns i tabell 5. En envägs oberoende 
ANOVA visade att det fanns signifikanta skillnader mellan brottsgrupperna avseende 
fasett 1 (F(4,787) = 7,17, p < 0,001) och fasett 2 (F(4,790) = 6,57, p < 0,001). Tamhane 
post-hoc test (p < 0,05) visade att dråp och sexualbrott mot barn hade signifikant lägre 
poäng på fasett 1 än mord och rån. I övrigt fanns det inga signifikanta skillnader mellan 
brottsgrupperna i poäng på fasett 1. Tukey post-hoc test (p < 0,05) användes för att se 
mellan vilka grupper skillnaderna på fasett 2 framträdde. Detta visade att gruppen mord 
hade signifikant högre poäng än grupperna dråp och sexualbrott mot barn. I övrigt 
förelåg inga skillnader mellan brottsgrupperna i poäng på fasett 2. 
 
Tabell 5. Medelpoäng på fasett 1 till 4 i PCL-R för brottsgrupperna samt för samtliga 
deltagare 
  Fasett 1 

Interpersonell 
Fasett 2 Fasett 3 Fasett 4 

 Affektiv Livsstil Antisocial 
Brottsgrupp M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 
Samtliga deltagare 2,68 2,50 4,57 2,76 5,53 3,38 4,88 3,34 

Mord 2,86 2,60 4,99 2,80 5,90 3,48 4,96 3,31 
Dråp 1,82 2,00 3,91 2,71 5,69 3,14 5,20 3,33 
Rån 2,93 2,50 4,33 2,61 6,26 2,80 5,36 3,01 
Sexualbrott mot vuxen 2,61 2,40 4,87 2,79 4,16 3,45 3,76 3,71 
Sexualbrott mot barn 1,64 1,86 3,40 2,54 2,16 2,63 1,71 2,58 
  
Ett t-test för oberoende mätningar visade att det fanns en signifikant skillnad mellan 
våldsbrottslingar och sexualbrottslingar (t(778) = 8,48, p < 0,001) avseende poäng på 
faktor 2. Våldsbrottslingarna hade signifikant högre poäng. Medelvärdet för poäng på 
faktor 2 var 11,09 (SD = 6,0) för våldsbrottslingarna och 5,92 (SD = 5,94) för 
sexualbrottslingarna. En envägs oberoende ANOVA visade att det fanns signifikanta 
skillnader mellan brottsgrupperna avseende faktor 2 (F(4,775)=21,1, p < 0,001). 
Tamhane post-hoc test (p < 0,05) visade att de två sexualbrottsgrupperna hade 
signifikant lägre medelpoäng än de tre våldsbrottsgrupperna på faktor 2. Gruppen 
sexualbrott mot barn hade signifikant lägre poäng på faktor 2 än resterande fyra 
grupper. Gruppen sexualbrott mot vuxen hade signifikant lägre poäng på faktor 2 än 
grupperna rån, mord och dråp men således högre än sexualbrott mot barn. Det fanns 
inga signifikanta skillnader mellan grupperna mord, rån och dråp.  
 
Ett t-test för oberoende mätningar visade på en signifikant skillnad mellan 
våldsbrottslingar och sexualbrottslingar avseende poäng på fasett 3 (t(786) = 7,92, p < 
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0,001) och fasett 4 (t(729) = 6,69, p < 0,001). Våldsförbrytarna hade signifikant högre 
poäng än sexualförbrytarna på båda fasetterna. Medelpoängen var på fasett 3 för 
våldsbrottslingarna 5,99 (SD = 3,21) och för sexualbrottslingarna 3,17 (SD = 3,22), och 
på fasett 4 för våldsbrottslingarna 5,14 (SD = 3,23) och för sexualbrottslingarna 2,75 
(SD = 3,34). En envägs oberoende ANOVA visade att det fanns signifikanta skillnader 
mellan brottsgrupperna avseende fasett 3 (F(4,783) = 18,91, p < 0,001) och fasett 4 
(F(4,726) = 14,16, p < 0,001). Tamhane post-hoc test (p < 0,05) visade att gruppen 
sexualbrott mot barn hade lägre poäng än resterande fyra grupper på både fasett 3 och 
fasett 4. Gruppen sexualbrott mot vuxen hade lägre poäng än grupperna mord och rån 
på fasett 3. I övrigt fanns det inga signifikanta skillnader mellan brottsgrupperna 
avseende fasett 3 eller 4.  
 
Sammanfattningsvis visade resultaten att våldsbrottslingarna hade högre grad av 
psykopati samt högre poäng på faktor 2, antisocial/livsstil, än sexualbrottslingarna. 
Grupperna mord och rån liknade varandra på så sätt att de hade högre poäng än 
grupperna dråp och sexualbrott mot barn på faktor 1, interpersonell/affektiv, samt på 
fasett 1, interpersonell. På fasett 2, affektiv, hade enbart gruppen mord högre poäng än 
grupperna dråp och sexualbrott mot barn. Vidare hade grupperna mord och rån högre 
poäng än de båda sexualbrottsgrupperna på faktor 2. Detta gällde även för gruppen dråp. 
På faktor 1 hade gruppen dråp dock lägre poäng än grupperna mord, rån och sexualbrott 
mot vuxen, på fasett 1 lägre poäng än mord och rån, och på fasett 2 lägre poäng än 
mord. Gruppen sexualbrott mot vuxen hade liksom mord och rån högre poäng än dråp 
och sexualbrott mot barn på faktor 1. Dock hade sexualbrott mot vuxen lägre poäng än 
de tre våldsbrottsgrupperna på faktor 2, samt lägre poäng än grupperna mord och rån på 
fasett 3 och 4, livsstil respektive antisocial. Slutligen hade gruppen sexualbrott mot barn 
lägre poäng på faktor 1 än mord, rån och sexualbrott mot vuxen, samt lägre poäng än 
alla övriga grupper på helskalan PCL-R, faktor 2, fasett 3 samt fasett 4. 
 
HCR-20  
För att undersöka skillnader mellan de två övergripande brottsgrupperna avseende 
poäng på helskalan i HCR-20 genomfördes ett oberoende t-test. Detta visade att vålds- 
och sexualförbrytarna inte skiljde sig åt i totalpoäng på HCR-20. Medelvärdet för 
våldsbrottslingarna var 20,81 (SD = 9,65) och för sexualbrottslingarna 22,87 (SD = 
10,16). Se tabell 6 för medelpoäng på hela skalan HCR-20, på den historiska respektive 
kliniska skalan för de fem brottsgrupperna samt för samtliga deltagare. En envägs 
oberoende ANOVA påvisade inga signifikanta skillnader mellan brottsgrupperna 
avseende totalpoäng på HCR-20. Då resultaten från den univariata analysen av 
brottsgrupperna på totalpoängsnivå inte var signifikant följdes den inte upp med post-
hoc test. 
  
Ett oberoende t-test visade på en signifikant skillnad mellan sexualbrottslingar och 
våldsbrottslingar avseende den historiska skalan (t(63) = 2,29, p = 0,025). 
Våldsförbrytarna hade högre poäng än sexualförbrytarna. Medelvärdet för 
våldsbrottslingarna på den historiska delskalan var 11,14 (SD = 5,73) och för 
sexualbrottslingarna 10,78 (SD = 5,73). En envägs oberoende ANOVA visade att 
brottsgrupperna skilde sig signifikant från varandra avseende poäng på den historiska 
delskalan (F(4,726) = 4,45, p = 0,001) Tukey post-hoc test (p < 0,05) användes för att 
se var skillnaderna på den historiska delskalan fanns. Testerna visade att gruppen 
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sexualbrott mot barn hade signifikant lägre poäng än de fyra övriga grupperna. För 
övrigt fanns det inga signifikanta skillnader.  
 
Tabell 6. Medelvärden för poäng på helskalan respektive delskalorna i HCR-20 för 
brottsgrupperna samt för samtliga deltagare 

 Helskala Historisk skala Klinisk skala 

Brottsgrupp M (SD) M (SD) M (SD) 

Samtliga deltagare 20,81 9,69 11 5,08 4,45 2,69 

Mord 21,05 9,97 11,08 5,02 4,86 2,73 
Dråp 19,66 9,78 11,29 5,04 3,86 2,69 
Rån 21,05 9,02 11,17 4,93 4,12 2,56 
Sexualbrott mot vuxen 22,87 10,16 10,78 5,73 5,06 2,5 
Sexualbrott mot barn 15,3 9,57 6,11 4,98 3,15 2,45 

 

 
Ett oberoende t-test visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan vålds- 
och sexualförbrytarna i poäng på den kliniska delskalan. Medelvärdet på denna delskala 
var för våldsbrottslingarna 4,45 (SD = 2,70) och för sexualbrottslingarna 5,06 (SD = 
2,50). En envägs oberoende ANOVA visade att det fanns signifikanta skillnader mellan 
brottsgrupperna i poäng på den kliniska delskalan (F(4,668) = 5,49, p = 0,001). Tukey 
post-hoc test (p < 0,05) visade att gruppen mord hade högre poäng än grupperna dråp 
och rån i poäng på den kliniska delskalan. I övrigt förelåg inga signifikanta skillnader 
mellan brottsgrupperna avseende den kliniska delskalan.  
 
 

Diskussion 
 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka huruvida skillnader föreligger mellan 
män dömda till fängelse för grova våldsbrott och grova sexualbrott, specifikt för mord, 
dråp, rån, sexualbrott mot vuxen och sexualbrott mot barn avseende ålder, 
psykopatiprofil och riskkaraktäristika. För att göra detta studerades de resultat som 
erhållits på riskbedömningsinstrumentet HCR-20 samt psykopatichecklistan PCL-R för 
839 män vilka genomfört utredningar på riksmottagningen på anstalten Kumla mellan 
2004 och 2009. Viktiga skillnader mellan grupperna kunde urskiljas. Personer som 
begått sexualbrott mot barn hade lägre grad av psykopati än andra brottsgrupper. De 
hade även färre historiska riskfaktorer, det vill säga hade inte en problematisk och 
utpräglat kriminell bakgrund i samma utsträckning som övriga fyra grupper, samt var 
äldre. Andra viktiga skillnader var att personer som dömts för dråp hade en lägre grad 
av psykopatisk personlighet än de andra våldsbrottsgrupperna, mord och rån, medan de 
hade den antisociala livsstilen vilken är typisk för psykopater. Detta uttrycktes i 
signifikant lägre medelpoäng på faktor 1 och samma poäng på faktor 2. Det omvända 
gällde för personer vilka begått sexualbrott mot vuxen. Grupperna dråp och rån har ej 
tidigare undersökts specifikt, vilket gör dessa gruppers särskilda kännetecken än mer 
intressanta. 
 
Ålder 
Den aktuella studien fann att gruppen dömda för sexualbrott mot barn var signifikant 
äldre än alla de övriga grupperna. Tidigare forskning har funnit att personer som begått 
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sexuella övergrepp mot barn är äldre än personer som begått andra sexualbrott 
(Barbaree et al., 2009; Dickey et al., 2002; Hanson, 2002). Den kunskapen utökas 
härmed till att omfatta även olika våldsbrottsgrupper. Vidare var gruppen dömda för rån 
signifikant yngre än alla övriga grupper. Av de undersökta grupperna kan rån anses vara 
det minst grova brottet, eftersom det generellt kan antas innehålla lägst grad av våld. 
Det är troligt att den kriminella karriären hos en person inleds med mindre förseelser för 
att gradvis leda till grövre och grövre brott. Således är det rimligt att de som begått rån 
inte kommit så långt på sin kriminella bana, medan personer dömda för de övriga 
brotten är äldre och således begår grövre brott.  
 
Även vid jämförelse mellan de två huvudkategorierna sexualbrottslingar och 
våldsbrottslingar fanns en signifikant skillnad, på så sätt att sexualbrottslingar var äldre 
än våldsbrottslingar. Detta resultat kan delvis förklaras av att gruppen dömda för 
sexualbrott mot barn var signifikant äldre än alla övriga grupper, samt att gruppen 
dömda för rån var signifikant yngre än alla övriga grupper. Dessa två ”extremgrupper” 
torde i högsta grad medverka till den påvisade skillnaden mellan sexual- och 
våldsbrottsgrupperna.  
 
Psykopati 
Förekomsten av psykopati i stickprovet (22%) kan sägas befinna sig i den högre delen 
av skalan av tidigare studiers rapporterade prevalens (7,7-29%) hos fängelsedömda 
personer (Assadi et al., 2006; Coid et al., 2009a; Cooke & Michie, 1999). Prevalensen 
av psykopati har tidigare visats vara högre bland våldsbrottslingar än bland andra 
brottslingar (t ex Myers & Blashfield 1997; Porter et al., 2000), och en rimlig tolkning 
är att förekomsten av psykopati i denna studie delvis beror på att det aktuella 
stickprovet enbart utgörs av personer dömda för grova brott. Förekomsten av psykopati 
bland individer dömda för mord (25,9%) och för dråp (16,3%) i det aktuella stickprovet 
är något lägre än i tidigare forskning (Laurell & Dåderman, 2007; Myers & Blashfield 
1997; Woodworth & Porter, 2002). En möjlig orsak till detta är att det i dessa 
brottsgrupper ingår även personer vilka dömts för något mindre grova våldsbrott men 
som ändå ansågs passa in i de två kategorierna. I gruppen mord ingår även brotten 
försök till mord, anstiftan till mord samt grov mordbrand. I gruppen dråp ingår även 
försök till dråp samt vållande till annans död. Om grupperna dråp och mord hade 
innefattat endast personer dömda för just dråp och mord hade troligtvis andelen 
psykopater varit högre, eftersom andelen psykopater visats vara särskilt stor bland 
personer dömda för grova våldsbrott.  
 
Även prevalensen hos personer dömda för sexualbrott mot vuxen (23,3%) är lägre än i 
tidigare studier (Brown & Forth, 1997; Porter et al., 2000; Porter et al., 2009). 
Anledningen till detta är oklar, men en bidragande faktor kan vara att det i denna grupp 
förekommer sexualbrott av skiftande svårighetsgrad, både våldtäkt och grov våldtäkt. 
Då våldtäkten räknas som grov bland annat om gärningsmannens tillvägagångssätt varit 
särskilt hänsynslöst eller rått, kan antas att förekomsten av psykopati är högre bland 
dem som har dömts till grov våldtäkt än de dömda till våldtäkt (Brottsbalken 6 kap 1 §). 
Prevalensen hos personer dömda för sexualbrott mot barn (5,7%) är i linje med tidigare 
studier (Beggs & Grace, 2008; Porter et al., 2000; Porter et al., 2009). Data för hur stor 
prevalensen av psykopati är i gruppen dömda för rån har ej påträffats, men i den 
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aktuella studien är prevalensen i nivå med den i grupperna mord samt sexualbrott mot 
vuxen (23,9%). 
 
När PCL-R studerades som en kontinuerlig variabel hade personer dömda för 
sexualbrott mot barn signifikant lägre poäng på PCL-R än alla de övriga grupperna. 
Detta resultat går i linje med tidigare forskning (Brown & Forth, 1997; Hanson & 
Harris, 2000; Olver & Wong, 2006; Porter et al., 2000; Porter et al., 2009), och är 
samma resultat som erhölls när prevalensen av psykopati studerades utifrån ett dikotomt 
perspektiv. Individer dömda för våldsbrott har visat sig ha en poängnivå på PCL-R som 
ligger nära poängnivån hos personer dömda för sexualbrott mot vuxen (Olver & Wong, 
2006). I linje med detta visade analysen i föreliggande studie inga signifikanta 
skillnader mellan grupperna sexualbrott mot vuxen, rån, dråp och mord gällande grad av 
psykopati, och inte heller avseende prevalens av psykopati. Ett förväntat resultat var att 
gruppen rån skulle erhålla en högre poäng på PCL-R än övriga grupper, utifrån att detta 
brott kännetecknas av särskilt hög grad av instrumentalitet. Detta var emellertid inte 
fallet. Noteras kan att medelvärdet på helskalan för denna grupp var högre än för övriga 
grupper, en skillnad som dock ej var signifikant. 
 
Sexualbrottslingar hade signifikant lägre grad av psykopati än våldsbrottslingar samt 
var mer sällan psykopater, vilket delvis kan antas bero på den låga graden av psykopati 
hos gruppen sexualbrott mot barn. Vad gäller riskfaktorer för recidiv i brott är psykopati 
en stark prediktor både för vålds- och sexualbrottslingar, men hos den senare gruppen 
blir den prediktiva kraften än starkare om även sexuell avvikelse inkluderas (t ex 
Hanson, 2000; Harris et al., 1991). Detta indikerar att psykopati är en viktigare 
prediktor för våldsbrott än för sexualbrott och således kan graden av psykopati antas 
vara högre i den förra. 
 
Faktor 1 
De resultat som erhölls rörande faktor 1, den psykopatiska personligheten, hans 
känsloliv och karaktäristiska interpersonella stil, i de olika förbrytargrupperna var att det 
inte finns några skillnader mellan personer dömda för mord, rån respektive sexualbrott 
mot vuxen. Personer vilka begått sexualbrott mot barn var den grupp som hade minst 
förekomst av psykopatiska personlighetsdrag och affekter. Detta styrker teorier om att 
personer dömda för sexualbrott mot vuxen inte skall kategoriseras tillsammans med 
personer vilka begått sexualbrott mot barn. I tidigare studier som jämfört olika typer av 
sexualförbrytare har resultaten visat att personer som begått sexualbrott mot vuxen 
respektive mot barn inte skiljer sig åt i förekomst av psykopatiska personlighetsdrag och 
affekter (Olver & Wong, 2006; Porter et al., 2000), vilket resultaten i denna studie 
således talar emot. Däremot fann Porter et al. (2000) att en interaktionseffekt mellan de 
två faktorerna i PCL-R saknas i gruppen sexualbrott mot barn, medan den påvisats såväl 
i gruppen sexualbrott mot vuxen som i gruppen övriga brott. Författarna resonerar kring 
att detta kan återspegla att den känslokyla, vilken är karaktäristisk för psykopatens 
känsloliv, som manifesteras hos dem som begått sexualbrott mot barn visar sig endast i 
samband med brottet, medan den utgör ett mer generellt mönster hos de andra 
grupperna. Föreliggande studies resultat kan vara stöd för detta antagande.  
 
Den grupp som hade näst lägst förekomst av psykopatiska personlighetsdrag och 
affekter var de personer som dömts för dråp. Detta resultat går i linje med vad som 
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förväntades. Dråp är enligt definitionen ett våldsbrott som med hänsyn till 
omständigheterna är att betrakta som mindre allvarligt än mord. Det kan handla om att 
brottet begåtts i hastigt mod, föregåtts av en provokation eller på annat sätt skett ”i 
stundens hetta”. Mord anses vara ett allvarligare, mer överlagt sätt att beröva en person 
livet på. Även rån och sexualbrott mot vuxen är allvarliga brott som indikerar att 
gärningsmannen lider brist på empati med offret. De komponenter vilka ingår i faktor 1 
visar på en känslokall person utan skuldkänslor som är mer beräknande och kan planera 
och begå grova våldsbrott. Således kan föreliggande studies resultat tolkas som att 
personer som begått känslokalla, överlagda brott har höga poäng på faktor 1. 
 
Gällande fasett 1, som beskriver psykopatens interpersonella stil, var resultaten i samma 
riktning som ovan. Både personer som begått dråp och personer som begått sexualbrott 
mot barn hade signifikant lägre förekomst av den psykopatiska interpersonella stilen än 
personer som begått mord respektive rån. De två senare är i relationer med andra 
människor således mer manipulativa, ljuger mer och tror sig vara upphöjda över andra i 
större utsträckning än de föregående. De fem förövargrupperna kan delas in i två 
grupper utifrån poäng på fasett 1. Grupperna sexualbrott mot barn och dråp hade mycket 
näraliggande medelpoäng, 1,75 respektive 1,73, medan grupperna sexualbrott mot 
vuxen, rån och mord hade medelpoäng mellan 2,81 och 2,95. Detta indikerar att 
personer som begått sexualbrott mot vuxen har mer gemensamt med gruppen 
våldsbrottslingar än med gruppen sexualbrottslingar. Detta förhållande har tidigare 
forskning behandlat och även funnit stöd för (Lussier et al., 2005; Olver & Wong, 
2006).  
 
Dessa tydliga grupperingar återfanns inte i samma utsträckning vad gäller poäng på 
fasett 2, den affektiva komponenten av psykopati. Dock hade personer som begått 
sexualbrott mot barn och de som begått dråp även lägst förekomst av psykopatiskt 
känsloliv av de fem grupperna. Detta innebär således att de har mindre ytliga affekter, 
att de inte är lika samvetslösa och att de har större förmåga att känna skuld än de andra. 
Personer dömda för mord hade högre förekomst av psykopatiska affekter än grupperna 
sexualbrott mot barn samt dråp, vilket ej var fallet för gruppen sexualbrott mot vuxen, 
trots att den hade nästan samma medelpoäng på fasett 2 som personer dömda för mord. 
Det ger dock en fingervisning om en likhet mellan de två grupperna mord och 
sexualbrott mot vuxen och således ytterligare stöd för att personer som begått 
sexualbrott mot vuxen och personer som begått sexualbrott mot barn ej tillhör en 
homogen grupp. Detta antagande styrks av jämförelser mellan de två kategorierna 
sexualbrott och våldsbrott avseende de interpersonella och affektiva komponenterna av 
psykopati, vilka visade att det inte fanns några skillnader mellan dessa två grupper.  
 
Faktor 2 
Personer dömda för sexualbrott mot barn hade lägre förekomst än alla de övriga 
grupperna av den antisociala livsstilen kännetecknande för psykopati. Tidigare studier 
har i linje med detta visat att personer dömda för sexualbrott mot barn i mindre 
utsträckning har en antisocial livsstil än de som dömts för sexualbrott mot vuxen (Olver 
& Wong, 2006; Porter et al., 2000). Även vad gäller specifikt antisociala beteenden 
samt kriminell livsstil skilde gruppen dömda för sexualbrott mot barn ut sig med en 
lägre förekomst än övriga grupper. Denna grupp har således i lägre utsträckning en 
ansvarslös, impulsiv livsstil och i mindre grad en historia av ungdomsbrottslighet. Detta 



 

24

kan indikera att personer dömda för sexualbrott mot barn i högre grad motiveras av 
andra faktorer än livsstilsrelaterade, exempelvis av avvikande sexuellt intresse, då de 
begår brott. Livsstilen hos dessa personer är inte den traditionellt kriminella vilken ofta 
återfinns hos våldsbrottslingar och för dessa utgör en stark riskfaktor för att begå brott. 
 
Även personer som begått sexualbrott mot vuxen hade i den aktuella studien signifikant 
lägre grad av antisocial livsstil än de som begått rån, dråp och mord. Denna skillnad bör 
antagligen främst tillskrivas att individer dömda för sexualbrott mot vuxen hade lägre 
grad av den livsstil som är karaktäristisk för psykopater (fasett 3) än individer dömda 
för rån och mord, medan ingen sådan skillnad kunde påvisas gällande antisocialitet och 
kriminalitet (fasett 4). Personer dömda för rån, dråp och mord kännetecknas således i 
större utsträckning av impulsivitet, ansvarslöshet och parasiterande livsstil än personer 
dömda för sexualbrott mot vuxen. I detta avseende liknar personer dömda för 
sexualbrott mot vuxen dem som dömts för sexualbrott mot barn. De senare har dock en 
än lägre förekomst av den psykopatiska livsstilen. En slutsats är att gällande den 
antisociala livsstilen liknar gruppen sexualbrott mot vuxen ingen av de resterande 
brottsgrupperna, och det är således av vikt att separera grupperna vid framtida studier 
och även vid behandlingsåtgärder. 
 
Vidare är det intressant att notera är att brottslingar dömda för dråp i jämförelse med 
övriga brottslingar hade låg förekomst av den affektiva och interpersonella 
komponenten av psykopati, medan de hade hög förekomst av den antisociala 
livsstilskomponenten. Detta visar att personer dömda för dråp inte kännetecknas av 
ytliga affekter, brist på empati, grandios självuppfattning och patologisk lögnaktighet, 
personlighetsdrag som är utmärkande för psykopater. Däremot har de dråpdömda den 
antisociala, kriminella och ansvarslösa livsstil vilken kännetecknar psykopati. I detta 
sammanhang tycks det vara rimligt att som Hare (1999) förespråkar tydligt skilja mellan 
de två faktorerna i PCL-R och således inte ställa diagnosen psykopat enbart utifrån 
totalpoäng. Vad gäller gruppen dråp skulle denna diagnos vara mycket missvisande.  
 
De två grupperna sexualbrott mot vuxen respektive dråp kan avseende psykopati sägas 
stå i motsatsförhållande till varandra. Den föregående har i hög grad en psykopatisk 
personlighet men saknar den antisociala livsstilen, medan förhållandet är det omvända 
för den senare. Personer som begår sexualbrott mot vuxna kan tänkas ha en avsaknad av 
empati som gör att de kan begå grova brott, i kombination med ett behov av att ha makt 
över andra. De har inte en utpräglat antisocial livsstil men kännetecknas av den 
psykopatiska, känslokalla personligheten. Personer dömda för dråp har å sin sida en 
benägenhet att begå olika typer av brott och en livsstil som präglas av kriminalitet. De 
är dock inte psykopatiska till sin personlighet, och det kan tänkas att dråpet skett i 
samband med slagsmål och alkoholintag. Dessa personer karaktäriseras inte av den 
känslokyla som annars sätts i samband med grova våldsbrott. 
 
Gruppen sexualbrottslingar hade lägre grad av antisocial livsstil än våldsbrottslingar, ett 
resultat som även märktes i lägre poäng på de fasetter som speglar detta. Detta går i 
linje med tidigare forskning vilken har visat att sexualbrottslingar i mindre utsträckning 
har en antisocial livsstil än personer som begått andra typer av brott (Porter et al., 2009). 
Resultaten indikerar att sexualbrottslingar som grupp lever ett mindre ansvarslöst, 
impulsivt liv än gruppen våldsbrottslingar och även har mindre förekomst av 
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ungdomsbrottslighet och kriminell mångsidighet. Vad gäller den antisociala livsstilen 
visar detta resultat att det skulle vara meningsfullt att använda sig även av den grövre 
åtskillnaden mellan sexual- och våldsbrottslingar som två separata grupper. Detta styrks 
av det faktum att personer som begått icke-sexuella brott sällan återfaller i 
sexualbrottslighet (Hanson et al., 1995). De två grupperna skiljer sig åt i 
personlighetsdrag och val av offer, vilket ytterligare indikerar att uppdelningen är 
användbar (Chantry & Craig, 1994; Gudjonsson & Sigurdsson, 2000). Det bör dock 
poängteras att det fanns en signifikant skillnad mellan de två sexualbrottsgrupperna 
gällande den antisociala livsstilen, vilket innebär att det finns en betydande 
inomgruppsvariation i gruppen sexualbrottslingar. 
 
HCR-20 
Analyser av totalpoäng på HCR-20 visade att signifikanta skillnader varken föreligger 
mellan kategorierna sexualbrott och våldsbrott, eller mellan de mer specifika 
brottsgrupperna. Detta är anmärkningsvärt eftersom instrumentet är avsett att undersöka 
risken för framtida våldshandlingar hos en person. Ett förväntat resultat var att de som 
dömts för sexualbrott mot barn skulle skilja sig från de övriga grupperna på så sätt att de 
skulle ha signifikant lägre risk för framtida våldshandlingar, då tidigare forskning visat 
att de är mer specialiserade på sexualbrott medan andra brottslingar i större utsträckning 
är generalister (Lussier et al., 2005). Det fanns i resultatet tendenser till en skillnad i den 
riktningen, gruppen sexualbrott mot barn erhöll en medelpoäng på 15,3, medan 
densamma för de övriga grupperna befann sig mellan 19,66 och 22,87. Denna skillnad 
var dock ej signifikant. Det bör tas i beaktande att tillgången till data gällande HCR-20 
var mycket begränsad för personer som begått sexualbrott mot barn (n=15), vilket 
troligtvis medverkar till att skillnaden inte nådde signifikans. Det är också viktigt att 
notera att personer som begått sexualbrott mot vuxen har den högsta förekomsten 
(22,87) av de riskfaktorer som är sammankopplade med våld, trots att de inte skiljer sig 
signifikant från de andra grupperna. Detta indikerar ändock att våldtäkt mot vuxen är en 
form av våldsbrott, och att det således inte främst rör sig om en parafili med dragning åt 
påtvingat sex, vilket är en av de teorier som finns om våldtäkters natur (Blackburn, 
1993).  
 
Gruppen sexualbrott mot barn hade signifikant lägre förekomst av historiska 
riskfaktorer än de övriga grupperna. De har således inte samma kriminellt belastade och 
problematiska bakgrund som personer dömda för sexualbrott mot vuxen och olika 
våldsbrott, vilket även tidigare studier funnit (Craig et al., 2006). Även kategorin 
sexualbrottslingar hade lägre förekomst av historiska riskfaktorer än kategorin 
våldsbrottslingar. Förklaringen till denna skillnad är att gruppen sexualbrott mot barn 
hade betydligt lägre förekomst av dessa riskfaktorer än de övriga. Förekomsten hos 
gruppen sexualbrott mot vuxen var i denna skala i nivå med våldsbrottsgrupperna, vilket 
ytterligare förstärker antagandet om att sexualbrott mot vuxen framförallt är en 
manifestation av våldstendenser som är en del av individens liv, och inte främst en 
sexuell avvikelse. 
 
Personer dömda för mord hade högre förekomst av kliniska riskfaktorer än både 
personer dömda för dråp och personer dömda för rån. En möjlig förklaring till detta är 
att mördarna har längre medelstrafflängd samt att nästan samtliga personer, 71 av 73, 
dömda till livstids fängelse återfinns i denna grupp. Närmare 20 procent av mördarna 
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avtjänar straffet livstids fängelse. Det är därför inte förvånande att de har högre 
förekomst av bland annat symptom på psykisk sjukdom, självdestruktiv attityd, intresse 
för behandling och pessimism inför framtiden.  
 
Analysen visade inte på någon signifikant skillnad i förekomst av kliniska riskfaktorer 
mellan sexualbrottslingar och våldsbrottslingar. Denna delskala i HCR-20 är inte 
anpassad för att undersöka återfallsrisk hos sexualförbrytare och har inte visats kunna 
predicera recidiv hos denna grupp, vilket talar för att den inte fångar upp de riskfaktorer 
som är specifika för sexualbrottslingar (Hanson & Morton-Bourgon, 2009; Stadtland et 
al., 2005). Tidigare studier har fått liknande resultat vad gäller förekomst av 
psykiatriska diagnoser hos de båda grupperna, vilket är en del av den kliniska delskalan. 
Fazel et al. (2002) har funnit att prevalensen av depression och psykos är lika stor hos 
sexual- som hos våldsbrottslingar.  
 
Metoddiskussion 
Några möjliga begränsningar med den aktuella studien rör indelningen av 
undersökningsdeltagarna i olika brottsgrupper. Indelningen gjordes utifrån 
brottsrubricering av det eller de brott som personen dömts för i den aktuella domen. 
Som tidigare nämnts är det få kriminella som är specialister varför det aktuella brottet 
endast ger en del av informationen om vilken brottskategori en individ kan anses 
tillhöra. Att inte hela brottshistorien togs i beaktande är således en brist. En 
kategorisering i brottsgrupper utifrån alla eventuella tidigare brott hade kunnat se något 
annorlunda ut och därmed hade eventuellt studiens resultat påverkats. 
 
Även det faktum att domarna ej granskades mer ingående kan ha gjort att 
gruppindelningen i vissa fall är missvisande. Exempelvis kan sexuella inslag i ett 
våldsbrott ha förbisetts om detta inte explicit uttrycktes domen. Ett välkänt faktum är att 
praxis för hur domar bestäms skiljer sig åt mellan olika domstolar. Det finns även 
variationer i huruvida domstolen väljer att nämna ett brott i domen i de fall då det inte 
påverkar straffets längd. I detta stickprov fanns inga personer som begått sexualbrott 
mot både vuxen och barn, vilket är förvånande då denna grupp frekvent förekommer i 
andra studier där sexualbrottslingar ingår. Ett antagande utifrån ovanstående är att det 
inom våldsbrottsgruppen kan finnas ett mörkertal av sexualförbrytare, samt att det i 
sexualbrottsgruppen kan förekomma personer med offer i olika åldrar. Möjliga orsaker 
till detta kan vara problemet med olika rutiner kring hur domar skrivs vid olika 
domstolar, men även att sexualbrott oftare än andra brott undgår upptäckt.  
 
En metodologisk svaghet i den aktuella studien är det stora antalet 
signifikansprövningar. För att motverka en alltför förhöjd alfanivå fördes en kritisk 
diskussion så att endast relevanta hypotesprövningar genomfördes. Resultaten från post-
hoc testen bör tolkas med viss försiktighet då dessa innehåller ett stort antal 
signifikansprövningar och därmed för med sig en förhöjd risk för typ I-fel.  
 
En styrka i föreliggande studie är att bedömningar med PCL-R och HCR-20 
genomfördes i närvaro av den brottsdömde och nära domstillfället. I tidigare studier har 
dessa bedömningar ofta gjorts i efterhand på arkivdata, vilket inte torde ge en lika fyllig 
och rättvisande bild. Denna studie är unik på så sätt att åtskillnad gjordes mellan brotten 
dråp och mord, till skillnad från tidigare forskning där dessa utgör en kategori. 
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Uppdelningen i två grupper visade sig relevant då föreliggande studie påvisade 
skillnader mellan dessa. 
 
Det vore av intresse att i framtida forskning jämföra grupper av brottskategorier med 
fler undersökningsdeltagare i sexualbrottsgrupperna, för att eventuellt kunna påvisa fler 
skillnader mellan grupperna. Vidare forskning på mindre grova sexual- och 
våldsbrottslingar vore intressant för att kunna uttala sig om huruvida resultaten rörande 
denna studies grova brottslingar är generaliserbara. Det är även motiverat att i framtida 
forskning konstruera grupperna än mer specifikt utifrån vilket brott som begåtts, 
exempelvis genom att separera rån och grovt rån, dråp och vållande till annans död, och 
så vidare. 
 
Avslutande diskussion 
Sammanfattningsvis indikerar resultaten att personer dömda för sexualbrott mot barn 
utgör en grupp vilken skiljer sig kvalitativt från de övriga grupperna, inklusive gruppen 
dömda för sexualbrott mot vuxen. Bilden av den förra gruppen är att de i mindre grad är 
psykopater, inte har en antisocial livsstil eller en historia av kriminalitet och 
missanpassning i samma utsträckning och dessutom är äldre än övriga grupper. Även 
tidigare forskning har visat på denna grupps särskilda karaktäristika (Hanson et al., 
1995). Personer dömda för sexualbrott mot barn återfaller i sexualbrott i högre grad än 
personer dömda för sexualbrott mot vuxen, vilket ytterligare stärker bilden av gruppen 
som skild från de övriga.  
 
Resultaten i föreliggande studie visar att det finns både skillnader och likheter hos 
gruppen sexualbrott mot vuxen med personer som begått olika typer av våldsbrott, 
medan den i näst intill alla avseenden skiljer sig från personer som begått sexualbrott 
mot barn. En teoretisk utgångspunkt för våldtäkt av en vuxen individ är att 
gärningsmannen är motiverad av behov av kontroll och makt. Personer som begår 
sexualbrott mot barn motiveras å andra sidan av sexuella intressen för barn, och 
använder sällan överdrivet tvång (Blackburn, 1993). Detta stärker ytterligare vikten av 
att särskilja personer som begått sexualbrott mot vuxen och individer med unga offer.  
   
De skillnader som påvisades mellan de fem brottsgrupperna talar för att det är 
meningsfullt att kategorisera brottslingar efter vilket brott de begått. Grupperna dråp och 
rån har i tidigare forskning inte undersökts, men föreliggande studie talar för att dessa 
grupper skiljer sig från andra grupper av brottslingar. Personer dömda för sexualbrott 
mot barn respektive för dråp kännetecknas i mindre grad av psykopatiska 
personlighetsdrag än övriga grupper. Personer dömda för mord utmärker sig genom 
ytliga affekter och avsaknad av empati och skuldkänslor samt brist på insikt, dålig 
behandlingsbarhet, negativ attityd och instabilitet. Vidare är brottslingar dömda för rån 
yngre än alla de övriga. 
 
Uppdelningen i de två huvudkategorierna sexualbrott och våldsbrott är utifrån denna 
studies resultat inte självklar. De skillnader mellan dessa två grupper som påvisades var 
att sexualbrottslingarna hade lägre grad av psykopati, i mindre utsträckning en 
antisocial livsstil, färre historiska riskfaktorer för våld samt var äldre än 
våldsbrottslingarna. Dock fanns även betydande skillnader inom de två grupperna. Inom 
sexualbrottsgruppen hade de som begått brott mot barn lägre grad av psykopati, lägre 
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grad av antisocial livsstil, mindre förekomst av historiska riskfaktorer samt var äldre än 
de som begått brott mot vuxen. Detta talar för att de påvisade skillnaderna mellan 
sexual- och våldsbrottslingar i själva verket förklaras av de lägre poängen hos gruppen 
sexualbrott mot barn. 
 
De skillnader som påvisats visar på betydelsen av att ta hänsyn till vilket brott en person 
har begått vid åtgärdsplanering och behandling inom Kriminalvården och 
rättspsykiatrin. För att åtgärder som sätts in ska ha maximal effekt på minskning av 
recidivrisken är det av vikt att individens specifika problemområden bearbetas. Vad 
gäller personer dömda för sexualbrott mot barn torde en inriktning på behandling av 
sexuell avvikelse vara viktig, då det främst är sexuella faktorer som motiverar dessa 
personer att begå brott. Personer som begått sexualbrott mot vuxen däremot skulle 
troligtvis gagnas av åtgärder som inriktas på våldsimpulser och behovet av 
maktutövande på andra individer. För dem är det dessutom av stor vikt att i behandling 
främja insikt samt arbeta med känsloliv och sätt att relatera till andra. Detta gäller även 
för personer som dömts för mord och rån. Mellan de två sistnämnda grupperna 
påvisades få skillnader. Gruppen rån var dock signifikant yngre, vilket talar för att det är 
av yttersta vikt att försöka bryta de negativa och antisociala sysselsättningar, sociala 
kontakter och värderingar denna grupp troligtvis kännetecknas av, innan det blir ett 
alltför genomgående mönster i livet. För gruppen dråp kan en inriktning på laglig 
sysselsättning och socialt nätverk vara verksam. I kliniska sammanhang kan det trots de 
skillnader som finns inom kategorierna vara användbart att vid vissa tillfällen göra en 
kategorisering utifrån vålds- respektive sexualbrott, men det är då av stor vikt att ha den 
ansenliga inomgruppsvariationen i åtanke. 
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